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Velkommen
1.0 VELKOMMEN TIL EASJ/
ZIBAT NÆSTVED
Velkommen!
Kære studerende. Velkommen til Erhvervsakademi Sjælland. Vi håber du
vil få et spændende og givende studieforløb her på vores afdeling i Næstved.
I denne folder har vi samlet en række
praktiske oplysninger og andre informationer – alt sammen for at gøre din
studiestart så god som mulig.
Vi har blandt andet besvaret en del
spørgsmål, som vi ved ofte bliver stillet af nye studerende. Hvis du skulle
have yderligere spørgsmål, kan du altid kontakte administrativt personale,
undervisere, Student Hub eller ældre
studerende.
1.1 Om Erhvervsakademi Sjælland

ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND,
EASJ, ER EN UDDANNELSESINSTITUTION,
DER UDBYDER VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
OG EFTERUDDANNELSER SAMT ERHVERVSSAMARBEJDE OG UDVIKLINGSPROJEKTER.

Erhvervsakademi Sjælland, EASJ, er en
uddannelsesinstitution, der udbyder
videregående uddannelser og efteruddannelser, samt erhvervssamarbejder
og udviklingsprojekter.
EASJ udbyder 25 fuldtidsuddannelser
og en række deltidsuddannelser. Vi
er omkring 3000 fuldtidsstuderende,
dertil kommer deltidsstuderende og
kursister. Vores uddannelsessteder
sikrer både synlighed og geografisk
nærhed i hele Region Sjælland. EASJ
har afdelinger i Roskilde, Næstved,
Køge, Slagelse og Nykøbing Falster.
1.2 Historien om bygningen der blev til
Aquahuset

Kanalgården skulle fungere som en
fattiggård og lille hospital, med plads
til godt 80 fattiglemmer og 24 patienter. I årene herefter blev Kanalgården
hjem for de hjemløse og blev i folkemunde kaldt ”rævefarmen” og ”fattiggården” – hvilket den stadig omtales
som i dag.
I foråret 2009 flytter Max Bank sit hovedsæde til den da ny opførte tilbygning til kanalgården, Aquahuset, som
er tegnet af Juul Frost Arkitekterne.
Banken valgte at bevare den historisk værdifulde Kanalgård, som blev
gennem-renoveret med respekt for
arkitektur og materialer. ”Dækket”
fungerer som ankomstrum og forbinder Kanalgården med en vingeformet
bygning. Selve vingeformen nedskalerer bygningskroppen, understreger
facadens refleksioner, skaber bevægelse gennem det indre rum og giver
et slankt, vertikalt udtryk mod byen og
haven.
Max Bank bliver desværre offer for den
globale finanskrise og må lukke dørene
i 2011.
EASJ indgår i lejeaftale med Nordicom
om Aquahuset i juli 2013, og har været
i huset siden.

I 1882 blev den gamle bygning Kanalgården opført af Næstved Kommune.
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1.3 Uddannelser

I Næstved tilbydes følgende uddannelser:
• Autoteknolog (AUT)
På uddannelsen til Autoteknolog lærer du at kommunikere med
kunder, mekanikere og bilens computer. Samtidig bliver du rustet til
selvstændigt at kunne forestå ledelses- og rådgivningsmæssige opgaver inden for autobranchen – også
når det gælder økonomi.
Læs mere om Autoteknologuddannelsen her.
• International salg og marketing
(BIS)
Uddannelsen er en 1 1/2-årig top-up,
der oven på en erhvervsakademiuddannelse giver niveauet professionsbachelor (PBA).
Du får viden om salg, handel og international markedsføring samt bl.a.
om jura, økonomi og ledelse i forbindelse med international handel
og samarbejde.
Uddannelsen kan give jobmuligheder inden for marketing, salg og
eksport. Alt efter specialisering og
interesse kan du bl.a. arbejde som
projektmedarbejder,
markedsføringsafdeling, leder, koordinator eller fx projektleder.
Læs mere om International salg og
marketinguddannelsen her.
• Bygningskonstruktøruddannelsen
(BK)
Som bygningskonstruktør får du lov
til at ’eje’ et byggeri i realiseringsprocessen. Du sørger for, at idéerne forvandler sig fra streger på en
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tegning til en færdig bygning, som
bygherren får overdraget, og du er
med under hele bygge-processen.
Bygningskonstruktørerne planlægger, styrer og laver tidsplaner uanset om det er motorveje, enfamiliehuse eller broer, der skal anlægges
eller bygges.
Bygningskonstruktørerne befinder
sig både ude på byggepladsen og
på kontoret, hvor de projekterer
byggerierne.
Bygningskonstruktøruddannelsen
er en professionsbachelorgrad, der
tager 3 1/2 år. Du kan dog også stå
af efter 2 år. I det tilfælde har du en
akademigrad og kan kalde dig for
byggetekniker.
Læs mere om Bygningskonstruktøruddannelsen her.
• Innovation og entrepreneurship
(BIE)
Med en Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship kvalificerer du dig til at udvikle innovative
forretningsideer og afprøve dem
i praksis. Uddannelsen er for dig,
som drømmer om at starte egen
virksomhed eller vil udvikle eksisterende virksomhed. I løbet af uddannelsen er du med til at etablere og
drive en virksomhed i samarbejde
med medstuderende og med mulige mentorer fra erhvervslivet.
Du får udarbejdet din egen iværksætterprofil og modtager løbende
coaching.
Ideen til virksomheden udvikler du
sammen med dit team, men du er
også velkommen til at medbringe

din egen ide, som du videreudvikler
og realiserer sammen med dit virksomhedsteam.

VIDSTE DU, AT VI INDDRAGER REGIONENS
VIRKSOMHEDER AKTIVT I UNDERVISNINGEN?

Fokus på uddannelsen er: Innovation, kreativitet og markedsforståelse, men du opnår også kompetencer i at organisere og planlægge via
projektstyring, så du forstår at drive en virksomhed, der kan vækste.
Samtidig bliver du klædt på til at
indgå i tværfaglige samarbejder, og
du lærer at opbygge netværk, som
du kan anvende professionelt.
Læs mere om Innovation og entrepreneurship her.
• AP degree in Commerce
Management (COM)
(udbydes på engelsk):
Study Management in Denmark!
Meet the challenge – skilled, motivated and competent supervisors
are in great demand.
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The Commerce Management programme gives you an academic
background for continuing your
studies with the Bachelor in International Sales and Marketing.
Read more about the Commerce
Management programme here.

The Commerce Management programme aims to qualify you to work
in Service Centres all around the
world with a variety of career opportunities. Typical jobs would be
positions such as supervisor, project
manager or business planner in the
retail, logistics and tourist sector.

• Datamatiker (DAT)
Med en uddannelse til Datamatiker
får du styr på alt, hvad der foregår
inde i en computer. Du kommer
til at skille computeren ad ned til
mindste del, og du får viden om alle
de grundlæggende ting inden for
Computer Science.

The commerce management programme is a two-year Academic
Programme. The education is organized as a combination of lessons
and a practical education in an internship in one or more companies
in Denmark or abroad. The internship is designed as a long uninterrupted progress so that the company
can have sufficiently complex tasks
completed, and the student can
acquire a thorough experience in
professional practice.

Med en uddannelse til Datamatiker/
Computer Science bliver du skarp
til at strukturere og planlægge, og
du kan gå direkte ud i små, store og
mellemstore virksomheder og styre
deres IT. Både når det gælder udvikling og drift.
Læs mere om Datamatikeruddannelsen her.
• Elinstallatør, stærkstrøm (El)
Som elinstallatør er du rustet til et

arbejdsliv, hvor der hele tiden kommer nye produkter. For eksempel
intelligente bygningsinstallationer.
Som installatør ved du, hvordan forsyningsnetværket fungerer, og du
kan selv vælge, om du vil være selvstændig eller ansat.
Uddannelsens kerneområder er installationsteknik, virksomhedsledelse og drift samt teknologi og projektering.
Læs mere om Elinstallatøruddannelsen her.
• Finansøkonom (FØK)
Finansøkonom er en toårig videregående uddannelse, der giver dig
muligheder for at få job inden for
bank, finans, forsikring, realkredit,
ejendomshandel og økonomi.
Uddannelsen giver dig mulighed for
at kombinere teori med praksis gennem et praktikophold i branchen
sidst i uddannelsesforløbet. Der er
et stærkt erhvervsrettet fokus igennem hele uddannelsen, ligesom dine
undervisere har en baggrund inden
for branchen.
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Uddannelsen giver dig en solid økonomisk viden og et grundigt kendskab til praktiske finansielle funktioner. Du får styrket din personlige
gennemslagskraft, dit lederpotentiale og evnen til at samarbejde på
tværs af uddannelsesmæssige, kulturelle og sproglige baggrunde. Du
bliver desuden i stand til at arbejde
både nationalt og internationalt.

uddannelse Den giver dig en optimal ballast for et job inden for handel og detail, eller den kan hjælpe
dig med at realisere drømmen om
at starte egen virksomhed.
Læs mere om Handelsøkonomuddannelsen her.

Læs mere om Finansøkonomuddannelsen her.
• Handelsøkonom (HØK)
Handelsøkonom er en toårig videregående uddannelse, der giver dig
en grundig indføring i alle facetter
af en virksomhed. Du opnår viden
og færdigheder inden for salg, markedsføring, indkøb, logistik, økonomistyring, kommunikation og ledelse.
Som Handelsøkonom bliver du ikke
bare i stand til at samarbejde og
kommunikere med alle virksomhedens medarbejdere, du lærer samtidig at bevare overblikket og arbejde strategisk med virksomhedens
drift og udvikling.
Uddannelsen har en erhvervsrettet
profil, og der samarbejdes tæt med
både danske og internationale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. På andet semester afholdes en
studietur med fokus på oplevelsesledelse, personligt salg og kundeservice. Uddannelsen afsluttes med
et 8 måneders lønnet praktikforløb,
der vil give dig mulighed for at kombinere teori og praksis i arbejdet
med at løse konkrete opgaver.
En uddannelse som Handelsøkonom er altså for dig som vil have en
bred og praksisorienteret handels10
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2.0 KONKTAKTINFORMATION
2.1 Administrationen

Akademichef

Line Hansen

elha@easj.dk

Studieledere:
BK/EL
Mikkel Steenberg
mist@easj.dk
HØK/FØK/AUT/COM Jan Mandrup Jacobsen
jamj@easj.dk
AU/BIS/BIE/DAT
Anne Oppermann Helverskov anhe@easj.dk

50762642

50762802
50762689
50761013

Studiesekretærer:

BIE/EL/FØK
BK
COM/HØK/BIS
AU/DAT/AUT
Studievejleder:
Vejleder AU
efteruddannelse:
Reception/sekretær:
Kontorassistent/
servicemedarbejder:
Servicemedarbejder:

Gitte Sia Østergaard
Jeanette Holm Jakobsen
Mette Bjerggaard Artmann
Heidi Charlotte Rasmussen
Karin Pedersen

giol@easj.dk
50762696
jeja@easj.dk
50762617
meba@easj.dk 50761017
hera@easj.dk 50762834
kape@easj.dk 50762199

Pia Jensen
Grethe Treff

pije@easj.dk
grtr@easj.dk

50762652
50762198

Lone Andersen
Jørgen Madsen

loan@easj.dk
joma@easj.dk

50762615

2.2 Undervisere

Anders Larsen
Anders Petersen
András Sándor Ács
Anna Beata Cordua
Anne Bay Nordtorp
Arne Christiansen
Arne Eliasen
Bent Elmer Olsen
Bjarne Olsen
Britt Hansen
Carsten Lund
Claes Nordsted-Jørgensen
Dan Hansen Blom
Erik Staunstrup
Fanny Damm Dencker
Gert Flemming Larsen
Helene Weiss Johansen
Ida Larsen
Jack Stecher Hansen
Jacob Christensen
Jakob Louis Hornbeck
Jan Kiholm
Jonas Lynge Nielsen
Jørgen Dreyer Larsen
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BK
DAT
DAT
COM
HØK/FØK/COM
BIS/HØK
AUT
BIS
BK
BK
HØK/FØK/AU/BIE
BK
FØK
BIE/BK/BIS
BK
AUT
FØK/Int. koordinator
BK
BK
BK
COM
BK
BK
BK

anla@easj.dk
andp@easj.dk
anac@easj.dk
anco@easj.dk
anba@easj.dk
arch@easj.dk
arel@easj.dk
beol@easj.dk
bjol@easj.dk
brha@easj.dk
calu@easj.dk
clno@easj.dk
dabl@easj.dk
erst@easj.dk
fade@easj.dk
gela@easj.dk
hejo@easj.dk
idla@easj.dk
jsha@easj.dk
jach@easj.dk
jaho@easj.dk
jaki@easj.dk
jnie@easj.dk
jola@easj.dk

50762640
50762640
50762653
50762643
50762644
50762640
50762644
50762640

Jørn Carsten Nielsen
FØK
Jørn Hornhaver Schäffer
BK
Karsten Dahl Vandrup
DAT/BIE
Kim Kirsborg
BK
Kirsten Nielsen,
Studiekoordinator
BK, DAT, AUT, EL
Klaus Hornebo Jensen
FØK
Klaus Kristian Jensen
BK
Kristian Skov-Andersen
BIS/COM
Lars Bruun Overgård
BK
Lars Mølgaard Christensen
BIS
Mads Oggesen
BK
Margit Østerby
BK
Maria Glumby
HØK
Martin Nordly
EL
Mathias Refnov
BK
Mette Day
Praktikkoordinator
Morten Lynge Andersen
BIE/FØK/BIS
Morten Møller Jensen
BK
Ole Søstrup Andersen
BK
Ove Høilund Mortensen
HØK/COM/BIS
Per Fuglsang
FØK
Per Mejer
AUT/BK/HØK
Peter Krüger
AUT
Rasmus Petrussen
BIE
Svetlana Drevskich
BIS/BIE
Thomas Henrik Johnsen
EL
Thomas Torgius Jensen
AUT
Tinashe Wellington Nyamukapa BIS
Tobias Wensien Dinesen
HØK

jcnl@easj.dk
jsch@easj.dk
kava@easj.dk
kibe@easj.dk
kini@easj.dk
klje@easj.dk
klaj@easj.dk
kran@easj.dk
laov@easj.dk
xlmo@easj.dk
maog@easj.dk
mase@easj.dk
magl@easj.dk
mano@easj.dk
mare@easj.dk
meda@easj.dk
moan@easj.dk
moje@easj.dk
olan@easj.dk
ovhm@easj.dk
pefu@easj.dk
peme@easj.dk
pekr@easj.dk
rasp@easj.dk
svdr@easj.dk
thjo@easj.dk
thje@easj.dk
tiny@easj.dk
todi@easj.dk

50762640
50762764
50762640
50762618
50762640
51817188
50762640
50762640
50762616
50762640
50762640
50762726
50762651
50762640
50762675
21250005
50762640
50762619
50762731
50762640
50762640
50762845
26704789

2.3 Åbningstider og adgang til huset

50762640
50762645
20974260
50762640
50761029

50762640
50762640
27144407
50762612
50762640
50762640

De normale åbningstider for EASJ’s
bygninger på Femøvej 3 i Næstved er
7:30-17:00.
Studerende har adgang til huset uden
for normal åbningstid, frem til kl 22:00.
Adgang opnås ved at bruge dit studiekort/nøglekort. Efter 16:00 låses glasdørene automatisk og adgang til bygningen sker via studiekort/nøglekort.
I tidsrummet 22:00-05:00 er der ingen
adgang til huset. Forsøg til adgang i
dette tidsrum vil udløse alarmen.
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3.0 STUDENT HUB
3.1 Student Hub

Student Hub er en vejlednings- og informationsservice, drevet af studerende – for studerende.
Student Hub arbejder blandt andet
med IT-vejledning, skriveværksteder,
kurser, informationsdeling, oversættelse af dokumenter, DSR, Festudvalget m.m.

gående uddannelse hos Erhvervsakademi Sjælland, er du som udgangspunkt
berettiget
til
SU.
Information om SU: www.su.dk
Berettiget til SPS: Kontakt studievejleder
Information om befordring: Ungdomskort.dk

5.0 IT-VEJLEDNING

3.2 Åbningstider i Student Hub

5.1 Adgangskode og Wi-Fi

Åbningstider: 10:00-13:00, mandag til
fredag.

Du vil som studerende få udleveret en
bruger samt adgangskode ved skolestart, som du skal bruge for at tilgå
skolens Wi-Fi, hvor du bedes benytte
netværket EASJ.

Telefon: 50762837
Mail: Studenthub@easj.dk
Student Hub findes også på Facebook.
Husk at synes godt om siden, hvis du
ikke vil gå glip af informationer, events
og opdateringer fra EASJ.

4.0 STUDIEVEJLEDNING, SU,
SPS OG BEFORDRING

IT vejledninger ligger samlet på www.
helpdesk.dk.
Mail kontakt til it på www.helpdesk.dk.
Personlig IT kontakt på skolen: Tirsdag, onsdag og torsdag 8.00 – 15.00
på 1. sal, lokale 112.
5.2 Computere

4.1 Studievejledning

Studievejleder Karin Pedersen har
kontor i stueetagen i den gl. bygning
(lokale A3).
Studievejlederen kan være behjælpelig med SU- og SPS-spørgsmål, personlig vejledning om studiemæssige,
økonomiske, sociale og personlige
problemer m.m.
Den bedste måde at komme i kontakt
med Karin på er enten ved at finde
hende på kontoret, sende en sms eller
en mail.
4.2 SU, SPS og befordring

Når du er indskrevet på en videre14

Som studerende på EASJ er det dit
eget ansvar at medbringe en computer til undervisningen.
Hvis din uddannelse kræver specifikke
krav til din computer kan du læse mere
om disse under de enkelte uddannelser www.easj.dk
5.3 Digitale Platforme

Fronter er en af de digitale platforme
du skal bruge under din tid på EASJ.
Du kan komme til Fronter ved at klikke
her. Du kan også komme til Fronter via
http://www.easj.dk/ .
Du bruger dit login for at logge ind på
Fronter.
15

Wiseflow bliver brugt til afleveringer,
prøver og projekter m.m. i løbet af dit
studie.
Når du logger ind på Wiseflow skal du
benytte dig af WAYF-metoden. Vejledning til hvordan du logger på første
gang ligger på helpdesk.

derende kommer til at bruge meget er
Office-Pakken.
Som studerende på EASJ har du gratis
brug af disse programmer i løbet af dit
studie.

Du skal bestille dit studiekort online.
Obs! Du kan kun bestille dit studiekort
i webbrowseren Firefox ESR. Firefox
ESR er gratis at downloade, og kan
fjernes efter du har bestilt dit studiekort.
Upload foto i fronter under student id.

UMS – er den platform, hvor du kan
se dit skema, dit fravær og skifte adgangskoder.
Følg linket for at komme til UMS, og
brug dit login for at logge ind.

6.0 ØVRIGE INFORMATIONER

Når du har bestilt dit studiekort, kan
dette hentes i receptionen efter 2 dage
i tidsrummet mellem 10:00 - 10:30.

Webprint – Når du skal printe på EASJ,
kan du benytte dig af to metoder. Den
ene involverer en online platform, papercut. Du logger ind med dit login.

6.1 Arrangement på dækket

Den anden måde er at du kobler direkte til printeren.

Studerende bedes udvise størst muligt hensyn, når der bliver afholdt arrangementer på dækket, benytte sidedørene på huset, samt tænke over
lydniveauet. Husk dit studie-kort for at
komme ind på etagerne.

Erhvervsakademi Sjællands App –
EASJ har sin helt egen app. Appen er
som en mobil version af UMS, og kan
downloades på din telefon, hvor du
henter dine apps. Appen er gratis.
5.4 Helpdesk

Helpdesk er EASJ’s hjælpeportal online. Her opretter du sager, når xx ikke
virker.
Her kan du tilgå alle IT-vejledninger.
Hvis du ikke finder den information
du skal bruge, kan du også sende en
anmodning til IT-afdelingen helpdesk.
easj.dk.
5.5 Office 365

Nogle af de programmer som alle stu-
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Bøgerne må ikke fjernes fra videns
centeret!
6.5 Rekvisitudsalg

Office365 er også hvor din skolemail
er koblet til. Du tilgår Office365 via
Fronter, under ’mit EASJ’ se efter Office 365-ikonet. Du bruger din skolemail
og adgangskode for at logge ind.

Vejledninger til hvordan man printer
på EASJ ligger inde på Student Hubs
Fronter-rum samt inde på helpdesk.

m.m. Du er velkommen til at bruge bøgerne i videnscenteret.

På dækket vil der indimellem blive afholdt forskellige arrangementer som
fx foredrag, workshops, kick-offs m.m.

6.2 Bøger

Den enkelte uddannelse har udarbejdet litteraturliste for det pågældende
studie.
Litteraturlisten findes på Fronter eller
på EASJ’s hjemmeside. I nogle tilfælde er der lavet aftaler med fordelagtige priser hos Factum Books, dette vil
fremgå af boglisten.
6.3 Studiekort

Du kan som studerende på EASJ få lavet et studiekort. Studiekortet vil give
dig adgang til huset på Femøvej uden
for ordinære åbningstider, samt tillade
dig at bruge sidedørene, trappehuset,
printer og elevatoren. Studiekortet kan
også bruges til at få studierabatter.

Krav til foto: Billedet du bruger til dit
studiekort skal vise hele dit ansigt og
være vellignende. Pas på at billedet
ikke bliver for mørkt!

Hvis du mister dit studiekort, skal dette meddeles til studiesekretæren af
sikkerhedshensyn. Et erstatningskort
koster 200kr.
Har du brug for yderligere vejledning i
hvordan man bestiller studiekort, kan
du finde vejledning her.
Du er også altid velkommen til at komme til Student Hub hvis du har yderligere brug for hjælp.

Ved receptionen er der rekvisitudsalg
med materialer til fx rapporter.
Der er åbent for rekvisitudsalg daglig
mellem 10:00 – 10:30.
Husk at foretage dit indkøb i god tid,
idet der kan opleves travlhed ved rekvisitudsalget, særlig i eksamensperioder.
NB! Der kan kun betales med Mobilepay
6.6 Skabe til leje

På Femøvej kan du leje skabe der koster 200 kr i depositum.
Kontakt receptionen for mere information om at leje skabe.
Der kan kun betales med Mobilepay,
og returnering af depositum udbetales
via skolens blanketsystem.

6.4 Videnscenteret (bøger)/
fællesarealer

6.7 Forsikringer

Videnscenteret er det lokale hvor Student Hub ligger. I videnscenteret samt
i fællesarealer på de fleste etager, er
der borde og stole til gruppearbejde
mv. Arealerne må mere end gerne bruges! Områder kan ikke reserveres, og
personlige ejendele skal dagligt fjernes.

Du er som studerende ikke dækket af
Erhvervsakademi Sjællands forsikring.
Du skal selv sørge for at have de nødvendige personlige forsikringer, som
kan dække din aktivitet på skolen såvel som på ekskursioner, virksomhedsbesøg, byggepladsbesøg, studierejser
samt praktikophold.

Husk at tænke over lydniveauet i lokalet for vise hensyn til medstuderende
og ansatte.

6.8 DSR og KSR

I videnscenteret findes faglige bøger
til hver uddannelse, tidsskrifter, aviser

De studerendes råd:
DSR (der er skolens officielle råd),
består af en repræsentant og en suppleant, fra hver klasse pr. uddannelse.
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DSR mødes en gang om måneden med
ledelsen.

7.0 ORDENSREGLER
7.1 Køkkenarealer/mad og drikke

KSR (Konstruktørstuderendes råd) består kun af studerende. KSR mødes en
gang om måneden.
Øvrige uddannelser er ligeledes velkomne til at oprette deres egne råd.
Hvis du er interesseret i at være del af
DSR/KSR, bedes du kontakte Student
Hub.
6.9 Festudvalget og fredagsbaren,
Vandhullet

Festudvalget er en gruppe engagerede studerende, der går ind for at skabe
hygge og fællesskab for de studerende ved at arrangere fredagsbar og fester.
Hvis du er interesseret i at være en
del af festudvalget, bedes du kontakte
Student Hub.
Vandhullet er fredagsbaren på EASJ,
Næstved. Den er placeret i kælderen
på Femøvej 3 i Næstved. Her er der
mulighed for at nyde noget koldt at
drikke, høre musik, spille bordfoldbold
ol. Det er forbudt at benytte kælderudgangen!
6.10 Kantinen Kabyssen

Erhvervsakademiet har indgået en aftale med Rugvængets Smørrebrød
om et kantineudsalg, som holder til
på dækket bag receptionen, kaldet
Kabyssen. Der kan købes salat, lun
ret, sandwich, smørrebrød samt kolde
drikkevarer.
I kabyssen kan der betales med Betalingskort, Mobilepay og kontanter.
Kabyssens åbningstider er:
Mandag – Fredag, 08:15 - 09:30 og
10:00 – 12:45
18

For enden af gangen på hver etage findes der tekøkken med mikrobølgeovn,
elkedel, kaffeautomat og køleskab, der
er til brug for de studerende. Det er
ikke tilladt at opstille/medbringe kaffemaskiner eller elkedler selv.
Venligst sørg for at disse køkkener
holdes ryddet, dette er ikke rengøringens opgave.
Husk at fjerne dine madrester fra de
fælles køleskab, af hensyn til dine
medstuderende. Køleskabene ryddes
en gang om måneden for indhold af
rengøringspersonalet.
Der er affaldsspande rundt om i huset,
nogle er for pant og andre er for almindelig affald, vær venligst opmærksom
på hvilken skraldespand dit affald skal
i.
Mad og drikke skal nydes i fællesarealerne, ikke i undervisningslokalerne.
Rengøring foretages dagligt i fællesområderne og 2 gange på toiletterne.
Undervisningslokalerne rengøres efter
en fastlagt rutine. Alle borde skal forlades ryddet hver dag og stole og andet
inventar sat på plads. Såfremt dette
ikke sker, kan det have indflydelse på
kvaliteten af rengøringen.
7.2 Alkohol og rusemidler

Det er strengt forbudt at indtage alkohol og andre rusemidler på alle Erhvervsakademi Sjællands lokationer,
og kan medføre bortvisning. Det er
kun tilladt at nyde alkohol i forbindelse med fredagsbarer og andre events,
hvor det på forhånd er aftalt med studieleder eller akademichefen.

7.3 Rygning

I overensstemmelse med gældende lovgivning er rygning forbudt på
alle Erhvervsakademi Sjællands udbudsadresser, både indenfor og på
udearealerne jf 2012-06-18 nr. 607.
Overtrædelse kan sanktioneres med
påtale.
Forbuddet gælder for alle, som færdes
på Erhvervsakademiet.
På Femøvej er der dog givet dispensation ude i cykelskuret, forbeholdt at
alle er med til at holde arealet pænt
og ikke smide skodder og affald andre
steder end de to spande, der er stillet
op.
Det frabedes, at der bliver røget tæt
på hovedindgangen, da dette kan genere dem der er indenfor.
7.4 Telefoner

Din mobiltelefon skal være slukket eller stillet på lydløs, når du er i undervisningslokaler mv. Hvis du skal tale
i telefon, bedes du forlade undervisningslokalet.
7.5 Undervisningslokaler

Undervisningslokalerne på Femøvej
3 er opstillet efter en lokaleplan. Når
lokalerne forlades henstilles det til at
borde og stole bliver stillet op efter lokaleplanen.
Det henstilles til at der ikke må spises i
undervisningslokalerne, men at fællesarealerne skal anvendes.

GOD FORNØJELSE MED DIT
STUDIE.
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