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Erhvervsakademi Sjælland er en videregående uddannelsesinstitution. Vi uddanner
til job i erhvervslivet.
Vi er tæt på hinanden, fordi vi prioriterer flere
undervisningstimer og mere tid sammen. Vores
faglige udviklingspartnerskab skal gøre dig digitalt
duelig, innovativ, resultatskabende og til en ansvarlig kollega, når du kommer ud i job. Studiemiljøet er
internationalt, og du har mulighed for at læse en del af
uddannelsen på de universiteter, vi samarbejder med i
hele verden.
Vi er tæt på erhvervslivet og indgår partnerskaber omkring
udvikling af uddannelsernes indhold, praktikophold og hvordan vi matcher behovet for efter- og videreuddannelse. Det giver relevans og praksisnærhed.
Vores faglige niveau og høje ambitioner sikrer, at vi styrker både de
studerendes, virksomhedernes og regionens konkurrenceevne. Vi formidler viden på højt teoretisk niveau og forankrer læringen i konkrete,
praktiske og virksomhedsnære problemstillinger. Hos os lærer du af erhvervslivet. Og de lærer af dig. Det er uddannelse tæt på job.

Velkommen
Det er en stor glæde at kunne byde dig
velkommen som studerende på Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde!
I efteråret 2018 står vores nye campus
på Maglegårdsvej 2 klar. Det betyder
spritnye undervisningslokaler og laboratorier, mange grupperum og studienicher, stort kantineområde, et helt
hus dedikeret til ”De studerendes hus”
osv. Alt i alt rigtig gode faciliteter, der
vil give os de bedste betingelser for et
godt studiemiljø.
Vi vil gøre, hvad vi kan, for at du får et
godt studieforløb hos os. Vi lægger
vægt på, at vores studerende får viden
og kompetencer, der er efterspurgt af
erhvervslivet. Vi har fokus på innovation og iværksætteri, og vi samarbejder
tæt med en lang række virksomheder.
Det betyder, at vi i undervisningen arbejder med cases fra ”det virkelige liv”,
og som studerende får du god mulighed for at opbygge netværk.
Måske har du allerede en profil på LinkedIn, ellers vil jeg opfordre dig til at
oprette en! Det er et oplagt sted at
netværke og følge med i, hvad der
sker i forskellige virksomheder. Du er
velkommen til at invitere mig med i dit
LinkedIn-netværk.
På EASJ har vi et samarbejde med det
digitale karrierenetværk og jobportal
Graduateland, hvor du kan komme i
direkte kontakt med tusindvis af virksomheder, der leder efter praktikanter
og nyuddannede. Jeg vil foreslå, at du
opretter dig på Graduateland og lægger dit CV ud på deres platform, så du
også der kan begynde at netværke og
køre dig selv i stilling til en spændende

praktikplads – og senere dit første
job som nyuddannet.
I dette hæfte kan du finde svar på nogle
af de spørgsmål, som vi ofte får fra nye
studerende. Vi håber, at du vil give dig
tid til at læse det, så du er på forkant
med rammerne for din studietid her.
Hæftet her er lavet som et ”opslagsværk”, så du hurtigt kan slå op og finde
svar på dine spørgsmål – både nu og
senere.
Husk at du kan finde en masse studierelaterede oplysninger på vores intranet, Fronter, når du er startet på studiet. Her kan du finde information om
alt fra SU og studievejledning til valgfag, eksamen og praktik. Læs mere om
Fronter og andre digitale platforme,
som det er vigtigt, at du kender og bruger i afsnittet ”Digitale platforme”.
Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her eller på Fronter, er du
altid velkommen til at spørge underviserne, studiesekretærerne eller studievejlederne.
Held og lykke med studierne!
Peter Schwalbe
Akademichef
E-mail: pesc@easj.dk
Tlf.nr.: 5076 2668
https://www.linkedin.
com/in/peterschwalbe/
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Uddannelser i Roskilde
Der er ca. 1.200 studerende og 80 ansatte på Erhvervsakademi Sjælland i
Roskilde. Vi udbyder følgende uddannelser:
UDDANNELSE

VARIGHED

DANSKE
HOLD

INTERNATIONALE
HOLD

BLENDED
LEARNINGHOLD

Erhvervsakademiuddannelser
Markedsføringsøkonom

2 år

x

x

Laborant

2½ år

x

Procesteknolog

2 år

x

Datamatiker

2½ år

x

x

x

x

x

Top-up uddannelser (professionsbachelor)
International handel og
markedsføring

1½ år

Web Development

1½ år

x

På vores hjemmeside – www.easj.dk –
kan du se, hvilke uddannelser der udbydes på de fire andre EASJ-afdelinger i hhv. Køge, Slagelse, Næstved og
Nykøbing F.

VIDSTE DU, AT VI INDDRAGER REGIONENS
VIRKSOMHEDER AKTIVT I UNDERVISNINGEN?
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Hvem kan du møde?
IT-UDDANNELSER
Studieleder

Lars Kofod

lako@easj.dk

Studiesekretær (Datamatiker og
webudvikling)

Jette Bech

jebe@easj.dk

Studievejleder

Inge Kjær

inkj@easj.dk

Studievejleder

Lotte Falk Primdahl

lopr@easj.dk

Praktikkoordinator

Vibeke Sandau

visa@easj.dk

Studieleder

Poul Faarup

pofa@easj.dk

Studiesekretær (International handel og
markedsføring)

Louise Kongeskov
Lundberg

lokl@easj.dk

Studiesekretær (Markedsføringsøkonom)

Kristina Maradi

krma@easj.dk

Studievejleder

Lotte Falk Primdahl

lopr@easj.dk

Studievejleder

Inge Kjær

inkj@easj.dk

Praktikkoordinator

Katharina Lund-Tonnesen

kalu@easj.dk

Studentermedhjælper

Nadia Liban

nali@easj.dk

MERKANTILE UDDANNELSER

PRODUKTIONS- OG TEKNOLOGIUDDANNELSER
Studieleder

Torben Würtz

towu@easj.dk

Studiesekretær

Janne Loland

jalo@easj.dk

Studievejleder (Laborant)

Lone Buhl

lobu@easj.dk

Studievejleder (Proces-/fødevare-/
ernæringsteknolog)

Anne Marie Fuglsang-Damgaard

anfu@easj.dk

Praktikkoordinator (Laborant)

Kristoffer Lunøe

krlu@easj.dk

Praktikkoordinator (Proces-/fødevare-/
ernæringsteknolog)

Tomas Olofsson

tool@easj.dk

Louise Kongeskov
Lundberg

lokl@easj.dk

Sabrina Lykkegaard
Svidt

sasv@easj.dk

SU-KONTOR
SU-sekretær

INTERNATIONAL MOBILITET
International ambassadør
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GODE RÅD FRA DANSKE OG
INTERNATIONALE DATAMATIKER
STUDERENDE TIL NYE STUDERENDE FOR AT
KUNNE FÅ EN GOD START PÅ EASJ ROSKILDE:
DATAMATIKERSTUDERENDE, 1. SEMESTER:
• SKAB ET OVERBLIK OVER DET
INFORMATIONSMATERIALE DER FINDES FOR
NYE STUDERENDE OG LÆS DET!
• VÆR ÅBEN OG IMØDEKOMMENDE
• SØRG FOR AT FÅ ET GODT NETVÆRK OG EN
GOD STUDIEGRUPPE

STUDIEADMINISTRATION OG
SU-KONTOR

Studieadministrationen kan hjælpe
dig, hvis du har spørgsmål om fx skema, lokaler, eksamensperioder og SU,
hvis du har problemer med adgang til

it-systemerne eller har andre praktiske
spørgsmål. Hvis du skal i kontakt med
en studiesekretær eller SU-sekretær,
kan du finde deres mailadresser i skemaet ovenfor og åbnings- og telefontider i skemaerne nedenfor.

TRÆFFETIDER
Studiesekretærer
Adresse

Lokale

Åbningstid

Maglegårdsvej 2, bygning A

Receptionen/
Frontdesk
v/ hovedindgangen

Mandag-fredag:
8.30-12.00 & 13.00-14.00

Lokale A1.014

Mandag-tirsdag &
torsdag-fredag:
8.30-12.00 & 13.00-14.00

Dage

Tidspunkter

Telefonnummer

Mandag-torsdag

8.00-15.00

5076 2630

Fredag

8.00-14.00

5076 2630

SU-kontor
Maglegårdsvej 2, bygning A

TELEFONTIDER
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STUDIEVEJLEDNING

Du er altid meget velkommen i studievejledningen! Hos studievejlederne kan
du få vejledning, hvis du fx:
• har studiemæssige, sociale eller
personlige problemer
• har brug for at vende forskellige
overvejelser eller spørgsmål vedrørende dit studie
• leder efter svar på generelle spørgsmål omkring Statens Uddannelsesstøtte (SU)

• har – eller tror, du måske har – en
funktionsnedsættelse. Det kunne
være ordblindhed, dårlig ryg, en
psykisk sygdom m.v. I mange tilfælde vil du så kunne få specialpædagogisk støtte (SPS)
• vil vide mere om dine muligheder
for videre uddannelse.
Du kan kontakte studievejlederen personligt, pr. telefon eller på e-mail. Mail
adresser finder du i afsnittet ”Hvem
kan du møde”. Herunder kan du se vores træffe- og telefontider.

TRÆFFETIDER
Adresse

Lokale

Hvornår

Maglegårdsvej 2, bygning A Studievejledningen,
lokale A1.011

Mandag-torsdag:
10.00-12.00 & 13.00-14.00

TELEFONTIDER
Dage

Tidspunkter

Telefonnr.

Mandag-torsdag

9.00-10.00 &
14.00-15.00

5076 2680

Som udgangspunkt vil det være dig,
der opsøger en studievejleder, når du
har brug for vejledning.
Men nogle gange vil du blive kontaktet
af studievejlederen, fx hvis du i en periode ikke er studieaktiv eller ikke afleverer obligatoriske opgaver. Formålet
med henvendelsen vil være, at vi i fællesskab kan finde og aftale en løsning
på de aktuelle forhold.
Hvis du på grund af sygdom eller lignende ikke kan følge studiet i en periode, er det vigtigt, at du henvender dig
til studievejledningen, så vi sammen
kan lægge en plan.
Studievejlederne
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har

tavshedspligt.

Dvs. at de oplysninger, du giver til studievejlederen, ikke bliver viderebragt
(medmindre du har givet dit samtykke).
Får du brug for hjælp til studieteknik,
har du personlige problemer, er du nervøs til eksamen, kniber det med motivationen, eller har du andre studie
relaterede problemer – så er du altid
velkommen i studievejledningen.
Vi vil også anbefale dig at snakke med
dine medstuderende, hvis du har noget, du går og grubler over. Måske har
de oplevet det samme eller noget lignende og har fundet en god måde at
tackle udfordringerne på.

INTERNATIONAL AMBASSADØR

Vil du tage et semester af din uddannelse i udlandet – enten som et studieophold eller som praktik? Eller går du
måske bare og overvejer, om det kunne være noget for dig?

Du kan få information og vejledning
om dine muligheder hos vores internationale ambassadør, Sabrina Lykkegaard Svidt.

ADRESSE

LOKALE

TRÆFFETID

Maglegårdsvej 2, bygning A

Lokale A1.015

Mandag, tirsdag og torsdag:
9.00-12.00

Sabrinas kontaktoplysninger:
Tlf. 5076 2673
E-mail: sasv@easj.dk
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At studere på EASJ
HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE
STUDERENDE PÅ ET ERHVERVSAKADEMI?

Den første tid på din nye uddannelse
kan være overvældende, fordi der er
så meget nyt, du skal vænne dig til. Du
har måske ovenikøbet været nødt til at
flytte for at kunne studere i Roskilde.
I det hele taget skal du i gang med et
helt nyt kapitel i dit liv, og det er ikke
kun nyt for dig, men også for din familie og dine venner.
Du vil sikkert opleve, at der er mange
ting, du skal forholde dig til: nye mennesker, ny uddannelsesinstitution, forskellige praktiske ting du skal finde ud
af, og nye måder at lære på. Men du
skal ikke være nervøs! Ingen forventer,
at du skal kunne finde ud af det hele fra
dag ét. Med hjælp fra dine undervisere,
administrationen, studievejledningen
og dine medstuderende finder du ud
af det hen ad vejen – og husk: der er
mange andre, der har det som dig.

DET ER VIGTIGT, AT DU STRUKTURERER DIN TID

Som fuldtidsstuderende skal du regne
med at sætte ca. 40 timer om ugen af
til din uddannelse. En del af timerne
foregår på selve akademiet, mens du
selv skal styre resten før og efter undervisningen. Måske har du et studie-

job, og vennerne, familien og måske
kæresten vil nok også gerne se dig en
gang i mellem. Derfor er det vigtigt, at
du får skabt en god balance mellem
studie, fritid, venner, familie, kæreste
og måske studiejob. Det kan være en
god idé at lave et ugeskema, hvor du
sikrer, at du også har tid til at koble af
fra studierne og lave noget helt andet
– hjernen har også brug for at hvile sig
en gang imellem.

DU SKAL VÆNNE DIG TIL NYE
STUDIEFORMER

På uddannelserne på erhvervsakademierne vil du møde forskellige læringsaktiviteter: Holdundervisning på
akademiet, gruppe- og projektarbejde,
præsentationer, praktikforløb m.m. Det
er vigtigt, at du deltager aktivt i alle
læringsaktiviteter.
Vi forventer, at du arbejder grundigt
med stoffet, og det indebærer bl.a.
en del forberedelse derhjemme eller
i studiegrupper hele vejen igennem
semesteret. Grundig forberedelse og
aktiv deltagelse er forudsætninger for
at klare sig godt på studiet, og samtidig får du et solidt fundament, der
gør, at du – når du er færdig med din
uddannelse – er i stand til at klare en
spændende arbejdsdag med masser
af udfordringer, selvstændige valg og
ansvar.

JEG ANBEFALER AT KOMME DE
FØRSTE DAGE, SÅ DU KOMMER GODT
IND I KLASSEN OG FINDER NOGLE GODE
KAMMERATER (STUDERENDE PÅ 1. SEMESTER,
MARKEDSFØRINGSØKONOM)
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DET BLEGESTE BLÆK ER BEDRE END
DEN BEDSTE HUKOMMELSE – TAG NOTER!
(STUDERENDE PÅ 1. SEMESTER, DATAMATIKER)

Du skal forvente, at en del af det materiale, du skal læse som studerende på
EASJ, vil være på engelsk. Samtidig vil
en del af materialet – både på dansk og
engelsk – have et komplekst indhold,
som du skal bruge lang tid på for helt
at forstå det og for at kunne anvende
teorier og begreber i praksis. Der vil
nok være en del ord og begreber, du
ikke umiddelbart forstår, og som du
heller ikke kan slå op i en ordbog, og
det kræver også tilvænning.

DIT ANSVAR – MEN DU KAN
FÅ HJÆLP OG VEJLEDNING
UNDERVEJS

Som studerende på en videregående
uddannelse har du selv ansvar for, at
du lærer noget og får det størst mulige udbytte ud af uddannelsen. Men
du kan sagtens få hjælp og vejledning,
hvis studielivet slår knuder.
På EASJ i Roskilde vil du møde engagerede undervisere, som undervejs
i din uddannelse guider dig til næste
skridt i din udvikling som studerende, og som er klar til at svare på dine
spørgsmål.

STUDIEORDNING

Studieordningen for din uddannelse
fastlægger rammer, indhold og mål for
uddannelsen. I studieordningen kan du
også finde beskrivelser af de forskellige fag og eksamensformer. Det er vigtigt, at du kender din studieordning!
Du finder din studieordning på www.
easj.dk.
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STUDIEAKTIVITETSKRAV

Som studerende på EASJ skal du opfylde forskellige studieaktivitetskrav.
Om du er studieaktiv eller ej, vurderer
vi ud fra forskellige kriterier, der varierer fra uddannelse til uddannelse. Du
kan læse om kravene i studieordningen
for din uddannelse, men generelt kan
de deles ind i tre hovedgrupper:
Aktiv deltagelse

At være studieaktiv indebærer for det
første, at du deltager aktivt i både undervisning, gruppearbejde, præsentationer osv.
Obligatoriske studieelementer

På semestrene vil der være et antal
obligatoriske studieelementer, som
du skal gennemføre. Det kan være en
skriftlig opgave, en præsentation, en
prøveeksamen el.lign. De obligatoriske
studieelementer vil fremgå af planen
for semesteret, og det er dit ansvar at
sikre, at du opfylder alle krav. Det er en
forudsætning for at kunne gå til eksamen, at du har gennemført alle obligatoriske opgaver og aktiviteter.
Tilstedeværelse

Det tredje studieaktivitetskrav handler om tilstedeværelse, dvs. at du er til
stede, når du har undervisning på skemaet.
Hvis du er fraværende i en længere
periode (dvs. mere end et par dage),
opfordrer vi dig – uanset hvilken uddannelse du er på – til at kontakte en

studievejleder; dels for at akademiet
ved besked om dit fravær; dels for at
du selv kan finde ud af, om der er særlige regler eller forhold, du skal være
opmærksom på.
På nogle af uddannelserne bliver det
registreret, om studerende er til stede i
undervisningen eller ej. Hvis en studerende har for højt fravær, set i forhold
til den tilstedeværelsesprocent der er
opgivet i studieordningen, vil du blive
indkaldt til en fraværssamtale i studievejledningen eller hos studielederen.
Formålet med samtalen vil være at
finde frem til en bedre studiestrategi,
herunder lave en plan for hvordan du
kan nedbringe dit fravær.

KORT OM EKSAMEN

Du kan finde regler for eksamen i din
studieordning. Helt overordnet er det
vigtigt, at du ved, at du altid har tre
forsøg til at bestå hver enkelt eksamen.
Vi er sikre på, at du vil gøre alt, hvad du
kan for at klare dig godt til dine eksamener, men skulle det gå galt, er der
altså ingen grund til panik.
Bliver du syg den dag, du skal til eksamen, skal du med det samme kontakte
studieadministrationen (tlf. 5076 2630 /
easj-roskilde@easj.dk). Studiesekretæren vil så forklare dig, hvad du skal gøre,
så din udeblivelse fra eksamen ikke
kommer til at tælle som et brugt forsøg.
Det handler bl.a. om, at vi skal se dokumentation på din sygdom fra din læge,
inden der er gået fem hverdage.
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Er du i tvivl om noget i forhold til eksamen, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen (se afsnittet
”Studievejledning”).

DE STUDERENDES RÅD (DSR)

STUDIEKORT

DSR’s rolle er især at bidrage til, at vi
får et godt studiemiljø med velfungerende uddannelser. Det gør de bl.a.
ved at samle og viderebringe de studerendes ønsker til de rette fora, så de
studerendes meninger bliver hørt. DSR
er på den måde de studerendes ”talerør” til akademiet og ledelsen.

Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt uploader et vellignende billede af
dig selv på Fronter, så vi kan lave et
studiekort til dig. Når dit studiekort er
lavet, kan du hente det i studieadministrationen.
Du skal medbringe studiekortet til eksamen, og det kan give rabatter ved
køb af bøger og lignende.
Du skal også bruge dit studiekort,
hvis du vil ind i bygningerne på campus uden for almindelig åbningstid, se
mere i afsnittet ”Adgang til bygningerne”.

LITTERATURLISTER

De studerende på EASJ har gennem
DSR god mulighed for at få indflydelse på beslutninger om studiemiljø, uddannelser, arrangementer osv.

På det nye campus opbygger vi et
nyt DSR på tværs af alle uddannelser
i Roskilde. Der vil være en række udvalg, som du også kan engagere dig
i, fx udvalg der tager sig af fester, fredagsbaren, udearealerne, events, markedsføring, velkomst af nye studerende osv. Måske har du en helt 7. ide til
noget, som du gerne vil sætte gang i?

Den enkelte uddannelse har udarbejdet en litteraturliste for de forskellige
semestre på det pågældende studie.

DSR FUNGERER KUN, HVIS I
SOM STUDERENDE GÅR AKTIVT IND I ARBEJDET!

Du kan finde litteraturlisterne for de
enkelte semestre på denne hjemmeside: http://www.polyteknisk.dk/home/
easj. Det står dig selvfølgelig frit for,
om du vil købe dine bøger hos Polyteknisk Boghandel eller et andet sted.

Du vil få mere information om DSR, når
du starter på dit nye studie.

FREDAGSBAREN ER NOGET AF DET
VIGTIGSTE, DA DET GIVER ET GODT
STUDIEMILJØ SAMT SAMMENHOLD – HUSK
AT DELTAGE (STUDERENDE PÅ 1. SEMESTER,
DATAMATIKER)
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FERIEPLAN/STUDIEKALENDER:
EFTERÅR 2018 – FORÅR 2019

Husk, du kan finde eksamensdatoer på
Fronter > Campus Roskilde (se under
”Eksamen” eller ”Aktivitetsplaner”).

Eksaminer ligger typisk i maj-juni og
december-januar. Der er som hovedregel re-eksaminer i januar-februar og
august.

2018 EFTERÅRSSEMESTER
Dato

Måned

Ugedag

Uge

Aktivitet

3.

September

Mandag

Uge 36

Studie- og semesterstart for alle
studerende

15.-19.

Oktober

Mandag- Uge 42
fredag

Fri: Efterårsferie
NB! Gælder ikke for studerende på
4. semester på ernæringsteknolog,
fødevareteknolog og procesteknolog

21.

December

Fredag

Uge 51

Sidste studiedag før juleferien

2.

Januar

Onsdag

Uge 1

Første uge efter juleferien

25.

Januar

Fredag

Uge 4

Sidste dag i efterårssemestret for
studerende på IT-uddannelserne og
de merkantile uddannelser

1.

Februar

Fredag

Uge 5

Sidste dag i efterårssemestret for
studerende på laborant og procesteknolog

2019 FORÅRSSEMESTER
Dato

Måned

Ugedag

Uge

Aktivitet

28.

Januar

Mandag

Uge 5

Første studiedag i forårssemesteret
for ”gamle” studerende på IT-uddannelserne og de merkantile uddannelser

4.

Februar

Mandag

Uge 6

Første studiedag for alle nye studerende. Første studiedag i forårssemesteret for ”gamle” studerende på
laborant og procesteknolog

15.-22. April

Mandag- Uge 16-17
mandag

Fri: Påskeferie

17.

Maj

Fredag

Fri. St. Bededag

30.31.

Maj

Torsdag- Uge 22
fredag

Fri: Kr. Himmelfartsferie

5.

Juni

Onsdag

Uge 23

Fri: Grundlovsdag

10.

Juni

Mandag

Uge 24

Fri: 2. Pinsedag

28.

Juni

Fredag

Uge 26

Sidste dag i forårssemestret

Uge 20
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IT – digitale platforme,
helpdesk, print, kopiering osv.
I forbindelse med studiestart vil du få
udleveret brugernavn og adgangskode
til netværk og de digitale platforme,
som du skal kunne logge ind på som
studerende. Der er adgang til trådløst
netværk på alle EASJ-adresser i Roskilde.
Alle IT-vejledninger ligger samlet på
https://helpdesk.easj.dk/hc/da, så du
kan få hjælp første gang, du skal logge
på systemerne.

DIGITALE PLATFORME

Moodle – Akademiets uddannelsesspecifikke platform

Moodle er akademiets platform, hvor
du kan finde informationer fra undervisere, aktivitetsplaner for de forskellige fag, afleveringsdatoer for opgaver
samt materialer og beskeder som du
skal læse. Det er vigtigt, at du logger
på Moodle hver dag, så du ikke går glip
af vigtige informationer fra underviserne.
Moodle er en helt ny platform på EASJ.
Du vil få mere information om det, når
du starter på dit studie.
Fronter – akademiets intranet

Fronter er akademiets intranet. Her
kan du finde en masse relevante og
vigtige oplysninger vedrørende dit
studie. Både undervisere og administration lægger beskeder og materiale
op på Fronter. Det er her, du bl.a. kan
finde eksamensdatoer, information om
SU, praktik, valgfag, studieophold i udlandet osv.
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Det er vigtigt, at du regelmæssigt
tjekker Fronter.
Du logger på Fronter via www.easj.dk.
Du skal logge på med dit UNI-login,
som du får udleveret ved studiestart.
Hvis du ikke logger på Fronter i 3-4
uger, vil du ikke længere kunne bruge
dit UNI-login. Du vil i det tilfælde skulle
spørge om hjælp i administrationen.
Husk at registrere dit mobilnummer på
Fronter

Så snart du får adgang til Fronter, skal
du huske at registrere dit mobilnummer, så du kan modtage beskeder fra
underviserne og administrationen – fx
om aflyste timer.
Hvis du får nyt telefonnummer, skal du
hurtigst muligt ændre det i Fronter.
Hvis du flytter, skal du kun melde flytning til Folkeregisteret. EASJ får automatisk besked om din nye adresse via
Folkeregisteret.
Tjek din edu-mail!

Vigtige beskeder fra EASJ og nyheder på Fronter bliver sendt til din
EASJ-mailadresse (i daglig tale din
”edu-mail”): xxxx@edu.easj.dk. Derfor er det vigtigt, at du dagligt tjekker
din edu-mail eller indstiller den, så den
automatisk videresender alle beskeder
til din private mail.
Wiseflow

Afleveringer, projekter, eksamensopgaver m.v. skal uploades i Wiseflow. Du

vil få besked i din edu-mail, når Wiseflow er åbent for dine afleveringer, og
når der er lavet mødelister, så du kan
se, hvornår og hvor du skal møde op
til eksamen.
UMS

UMS er den platform, hvor du kan se
dit skema og dit fravær. Det er også
her, du kan ændre adgangskoder. Log
på UMS med den adgangskode, du har
fået udleveret.
Erhvervsakademi Sjælland-app

EASJ har sig egen app, der er en mobil-version af UMS. App’en er gratis, og
du kan downloade den til din telefon,
der hvor du ellers henter apps.

• Bygning D, 1. og 2. sal: Printere i
kopi- og printrummene
• Bygning E, 1. sal: Printer i rummet
”Kopi & print E1”
Du logger på printerne/kopimaskinerne ved hjælp af dit uni-login.
Studerende skal betale for at printe og
kopiere på de printere, der er stillet til
rådighed. Det vil du få mere information om, når du starter på studiet.

IT-HELPDESK

EASJ’s IT-Helpdesk har kontor på Maglegårdsvej 2, bygning A, lokale A1.026.
Her kan du få hjælp til IT-problemer
følgende dage:

Office 365

• Mandag, onsdag og torsdag mellem
8.30-12.30.

Som studerende vil du i høj grad komme til at bruge Office 365-pakken. Så
længe du er indskrevet som studerende på EASJ, har du gratis adgang
til Office 365. Du tilgår Office 365 via
Fronter, under ”Mit EASJ” (se efter Office 365-ikonet). Din edu-mail er koblet op på Office 365.

Har du har IT-problemer relateret til
dit studie og har brug for hjælp udenfor åbningstiden, kan du finde en lang
række IT-vejledninger på https://helpdesk.easj.dk/hc/da. Du kan også oprette en sag til IT-helpdesk via denne
hjemmeside.

COMPUTERE

Som studerende på EASJ har du selv
ansvar for at medbringe en computer
til undervisningen. På enkelte uddannelser stilles der særlige krav til din
computer. Hvis det er tilfældet, vil du
få besked om kravene i forbindelse
med din optagelse.

Du har også mulighed for at ringe eller
sende en mail til IT-Helpdesk:
• Tlf: 5667 0700 (mandag-torsdag
8.00-15.30; fredag 8.00-15.00)
• E-mail: helpdesk@easj.dk

KOPIERING OG PRINT

Som studerende må du benytte følgende printere, der også fungerer som
kopimaskiner:
• Bygning A, 1. sal: Printer i rummet
”Kopi & print A3”
• Bygning C, 1. sal: Printer i rummet
”Studieområde C”
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Praktiske informationer
ADGANG TIL BYGNINGERNE

Der er adgang til alle bygninger alle
hverdage (mandag-fredag) i tidsrummet kl. 07.00-17.00.
Derudover gælder følgende:
• Bygning D og E: Mellem kl 17.0021.00 på hverdage kan du komme
ind i disse to bygninger vha. dit studiekort. Du kan også komme ind i
disse to bygninger vha. dit studiekort i weekender og på helligdage i
tidsrummet kl. 07.00-21.00
• Bygning A, B, C, F og G: Studerende
har ikke adgang til disse bygninger
efter kl 17.00 på hverdage. Det samme gælder i weekender og på helligdage (hele døgnet).
Tyverialarm

• Alarmen kobles til i samtlige bygninger kl. 21.30-07.00 på hverdage
(mandag-fredag).
• I bygningerne A, B, C, F og G er alarmen koblet til hele døgnet i weekender og på helligdage.
• I bygningerne D og E kobles alarmen til kl. 21.30-07.00 i weekender
og på helligdage.

P-PLADSER TIL BILER OG CYKLER

Se oversigtskortet bagerst i dette hæfte.

KANTINE

Du finder kantinen i stueetagen i bygning D. Her vil du kunne købe frokost
retter, salater, brød, kager, kolde og
varme drikke m.v.
Bemærk at kantinen først åbner medio
september 2018. Vi beklager de gener,
det eventuelt medfører.
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OPBEVARINGSSKABE TIL LABORANT- OG PROCESTEKNOLOGSTUDERENDE

Hvis du studerer på en af de tekniske
uddannelser, vil du få et garderobe-/
opbevaringsskab stillet til rådighed. Du
skal selv medbringe en hængelås (gerne med kode) til det skab, som du har
fået. Dit navn står på skabet.
Du finder skabene her:
• Skabe til laborant-studerende finder
du på 1. sal i bygning C
• Skabe til procesteknolog-studerende finder du i kælderen i bygning B.

GLEMTE SAGER

Glemte sager kan indleveres i administrationens frontdesk (receptionen)
i bygning A. Det er også her, du kan
henvende dig, hvis du selv har glemt
noget. Efter en periode afleveres fundne ting som hittegods.

TRANSPORT TIL AKADEMIET
(UNGDOMSKORT)

Hvis du ønsker et Ungdomskort til
offentlige transportmidler, skal du
selv søge om det i selvbetjeningssystemet ”mitUngdomskort” på www.
ungdomskort.dk. Du får adgang
til ”mitUngdomskort” med NemID.
Har du spørgsmål vedrørende Ungdomskort, kan vores SU-kontor som
regel hjælpe dig. Du finder åbningstider og kontaktoplysninger i afsnittet
”Studieadministration og SU-kontor”.

ORDENSREGLER
Telefoner

Din mobiltelefon skal være slukket eller
stillet på lydløs, når du er til undervis-

ning, workshops o.lign. – og selvfølgelig når du er til eksamen. Hvis du er
nødt til at lave et vigtigt telefonopkald
i undervisningstiden, bedes du forlade
undervisningslokalet.

Rygning

Undervisningslokaler

Spil om penge

Alle studerende har ansvar for, at undervisningslokalerne efterlades i ordentlig og ryddelig stand, så det er rart
for næste hold at komme til undervisning.

Det er ikke tilladt at spille nogen form
for spil om penge eller andre værdigenstande på EASJ Roskildes område.
Det er dermed heller ikke tilladt at benytte sin egen eller EASJ’s pc’er til at
spille om penge/værdigenstande på
internettet.

Der henstilles til, at der ikke spises i
undervisningslokalerne, men at fællesarealerne benyttes.
Alkohol og euforiserende stoffer

Det er ikke tilladt at indtage alkohol på
EASJ’s område.
Ved særlige arrangementer kan EASJ’s
ledelse dog give tilladelse til, at personer over 18 år kan indtage alkohol på
området.
Det er strengt forbudt at bruge, besidde, sælge eller videregive narkotiske
stoffer, doping-præparater og andre
rusmidler.

Rygning er forbudt overalt på EASJ,
både inde og ude. Man skal gå helt
uden for matriklen, hvis man ønsker at
ryge; dvs ud på nærmeste vej/fortov.

Bortvisning ved overtrædelse af regler

Hvis reglerne om alkohol, euforiserende stoffer, spil om penge samt rygning
ikke bliver overholdt, kan det medføre
bortvisning fra akademiet – enten midlertidigt (fx resten af dagen) eller permanent, hvilket er det samme som en
udmeldelse af uddannelsen.
Hvert enkelt tilfælde vurderes individuelt. Forud for en bortvisning vil den
studerende blive indkaldt til en samtale med en studieleder eller akademichefen i Roskilde. Den studerende har
pligt til at møde op til denne samtale.

HUSK AT FØLGE MED I UNDERVISNINGEN,
ELLERS KAN MAN NEMT KOMME BAGUD
(ALLE STUDERENDE I 1B, DATAMATIKER)
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FAGFORENINGER

Som studerende har du mulighed for
at blive medlem af en fagforening.
De fleste fagforeninger tilbyder gratis
medlemskab, så længe du er studerende.
Medlemskab af en relevant fagforening
giver dig bl.a. mulighed for at følge

med i udviklingen inden for dit fagområde, du kan få tilbud om kurser og
andre aktiviteter og services, du kan
mange gange få tilbud om billig forsikring osv.
Du kan læse mere på organisationernes hjemmeside:

MARKEDSFØRINGSØKONOM
/ INTERNATIONAL HANDEL
OG MARKEDSFØRING

DATAMATIKER /
WEBUDVIKLING

TEKNOLOGER OG
LABORANTER

www.hk.dk

Samdata/HK. Find
info via www.hk.dk

Ernæringsteknologer:
www.kost.dk

www.ftf.dk

www.prosa.dk

Proces- og fødevareteknologer: https://tl.dk

www.businessdanmark.dk

GRATIS RETSHJÆLP

Hvis du har brug for hjælp med juridiske spørgsmål, kan du kontakte en af

Laboranter: www.hk.dk/
omhk/tvaergaaende-lands
foreninger-og-branche
sektioner/dlf

følgende organisationer, der tilbyder
gratis retshjælp.

Retshjælpen i København
Stormgade 20, 1. sal
1555 København
Telefonnr. 3311 0678
Mandag-torsdag: 18.30-21.00
Fredag: 18.30-20.00
www.retshjaelpen.dk

Retshjælpen i Roskilde
Roskilde Bibliotek
Dr. Margrethes vej
4000 Roskilde
Onsdage 16:30–18:30 (på nær i
skoleferier og på helligdage)

Roskilde Jurist
Fælledvej 63
4000 Roskilde
Telefonnr. 9110 1275
E-mail: info@roskildejurist.dk
www.roskildejurist.dk
Mandag 16–21, Onsdag 17–21

Den Mobile Retshjælp
Telefonnr. 7211 9077
E-mail: mail@mobilretshjaelp.dk
Telefontid: Mandag-fredag 10–12
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OVERSIGTSKORT: EASJ ROSKILDES NYE CAMPUS
Det nye campus ligger på Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde
P-plads til studerende
Cykelparkering
Laboratorier mv.
Teknikerkontor

Undervisningslokale
C1 og C2

Pilot mv.

It og merkantile værksteder samt ”Drivhuset”

P-plads til medarbejdere

Kontorer til efterog videreuddannelse

Informationscenter (reception)
Studieadministration
Studievejledning
International ambassadør
Praktikkoordinering
Kontorer til ledelse
Kontorer til undervisere
Kontorer til efter- og
videreuddannelse
Kontorer til øvrige medarbejdere
Personaleophold
Mødelokaler
Studierum
Undervisningslokaler til A-holdet

H

P-plads til gæster
De studerendes hus
Kontor til DSR
Kontorer til CORO

Kantine
Studieområder
Undervisningslokaler
Cykelparkering

P-plads til studerende

EASJ.DK

ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND
I ROSKILDE
Maglegårdsvej 2
4000 Roskilde
Tlf. +45 5076 2630
www.easj.dk
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PÅ EASJ ROSKILDE ER VI OGSÅ TÆT PÅ…

Ragnarock – museet for pop, rock og ungdomskultur

Roskilde Festival – Nordeuropas største musik- og kulturfestival
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