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Erhvervsakademi Sjælland er en videregå-
ende 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 ansvar-

lig 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 hvor-

dan vi matcher behovet for efter- og videreuddannelse. Det gi-
ver 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 konkre-
te, praktiske og virksomhedsnære problemstillinger. Hos os lærer du af 

erhvervslivet. Og de lærer af dig. Det er uddannelse tæt på job.
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Velkommen
Det er en stor glæde at kunne byde 
dig velkommen som studerende på Er-
hvervsakademi Sjælland i Roskilde! 

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 innova-
tion og iværksætteri, og vi samarbej-
der tæt med en lang række virksomhe-
der. 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	Lin-
kedIn, 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.

I	dette	hæfte	kan	du	finde	svar	på	nog-
le 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 for-
kant med rammerne for din studietid 
her. 

Hæftet er lavet som et ”opslagsværk”, 
så	du	hurtigt	kan	slå	op	og	finde	svar	
på dine spørgsmål – både nu og sene-
re.

Husk	at	du	kan	finde	en	masse	studie-
relaterede oplysninger på vores intra-
net, Fronter, når du er startet på stu-
diet.	Her	kan	du	finde	information	om	
alt fra SU og studievejledning til valg-
fag, 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	fin-
de svar på her eller på Fronter, er du 
altid velkommen til at spørge undervi-
serne, studiesekretærerne eller studie-
vejlederne.

Held og lykke med studierne!

Peter	Schwalbe
Akademichef
E-mail: pesc@easj.dk
Tlf.nr.: 5076 2668

mailto:pesc@easj.dk
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Uddannelser i Roskilde
Der er ca. 1.200 studerende og 80 an-
satte på Erhvervsakademi Sjælland 
i Roskilde. Vi udbyder følgende 
uddannelser:

UDDANNELSE VARIGHED DANSKE 
HOLD

INTERNA-
TIONALE 
HOLD

BLENDED 
LEARNING- 
HOLD

Erhvervsakademiuddannelser

Markedsføringsøkonom 2 år x x x

Laborant 21/2 år x

Procesteknolog 2 år x

Datamatiker 21/2 år x x

Top-up uddannelser (professionsbachelor)

International handel 
og markedsføring

11/2 år x x

Web Development 11/2 år x

På Blended Learning-holdet foregår 
80 % af undervisningen online og 20 % 
er med fysisk tilstedeværelse, fortrins-
vis uden for normal arbejdstid.

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

http://www.easj.dk
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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 

MERKANTILE UDDANNELSER

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 

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)

Kaare Lustrup kafl@easj.dk 

SU-KONTOR

SU-sekretær Louise Kongeskov 
Lundberg

lokl@easj.dk 

INTERNATIONAL MOBILITET 

International ambassadør Sabrina Lykkegaard 
Svidt

sasv@easj.dk 

mailto:lako@easj.dk
mailto:jebe@easj.dk
mailto:inkj@easj.dk
mailto:lopr@easj.dk
mailto:visa@easj.dk
mailto:pofa@easj.dk
mailto:lokl@easj.dk
mailto:krma@easj.dk
mailto:lopr@easj.dk
mailto:inkj@easj.dk
mailto:kalu@easj.dk
mailto:nali@easj.dk
mailto:towu@easj.dk
mailto:jalo@easj.dk
mailto:lobu@easj.dk
mailto:anfu@easj.dk
mailto:krlu@easj.dk
mailto:kafl@easj.dk
mailto:lokl@easj.dk
mailto:sasv@easj.dk
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STUDIEADMINISTRATION OG 
SU-KONTOR 
Studieadministrationen kan hjælpe 
dig, hvis du har spørgsmål om fx ske-
ma, 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	ske-
maet ovenfor og åbnings- og telefon-
tider i skemaerne nedenfor.

VIDSTE DU, AT VI INDDRAGER REGIONENS 

VIRKSOMHEDER AKTIVT I UNDERVISNINGEN?

TRÆFFETIDER

Studiesekretærer

Adresse Lokale Åbningstid

Maglegårdsvej 2, bygning A Receptionen/Front-
desk v/hovedind-
gangen

Mandag-fredag: 
8.30-12.00 & 13.00-14.00

Bakkesvinget 67, bygning 1 Lokale 101 Tirsdag og torsdag: 
8.30-12.00 & 13.00-14.00

Jernbanegade 3A, 1. sal Lokale J111 Tirsdag og torsdag: 
8.30-12.00 & 13.00-14.00

SU-kontor (for studerende på alle adresser)

Maglegårdsvej 2, bygning A Lokale A1.014 Mandag og fredag: 
8.30-12.00

Bakkesvinget 67, bygning 1 Lokale 101 Torsdag: 8.30-12.00

Jernbanegade 3A, 1. sal Lokale J111 Tirsdag: 8.30-12.00

TELEFONTIDER

Dage Tidspunkter Telefonnummer

Mandag-torsdag 8.00-15.00 5076 2630

Fredag 8.00-14.00 5076 2630
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TRÆFFETIDER

Adresse Lokale Hvornår

Maglegårdsvej 2, 
bygning A

Studievejledningen, 
lokale A1.011

Mandag og onsdag: 
10.00-12.00 & 13.00-14.00

Bakkesvinget 67, 
bygning 1

Lokale 103 Tirsdag og torsdag: 
10.00-12.00 & 13.00-14.00

Jernbanegade 3A, 
1. sal

Lokale J114 Tirsdag: 10.00-12.00 & 
13.00-14.00

Elisagårdsvej 5, 
2. sal

Lokale E206 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 pe-
riode	ikke	er	studieaktiv	eller	ikke	afle-
verer obligatoriske opgaver. Formålet 
med henvendelsen vil være, at vi i fæl-
lesskab	kan	finde	og	aftale	en	løsning	
på de aktuelle forhold. 

Hvis du på grund af sygdom eller lig-
nende ikke kan følge studiet i en perio-

de, er det vigtigt, at du henvender dig 
til studievejledningen, så vi sammen 
kan lægge en plan.

Studievejlederne har tavshedspligt. 
Dvs. at de oplysninger, du giver til stu-
dievejlederen, ikke bliver viderebragt 
(medmindre du har givet dit samtyk-
ke).

Får du brug for hjælp til studietek-
nik, har du personlige problemer, er 
du nervøs til eksamen, kniber det 
med motivationen, eller har du andre 

STUDIEVEJLEDNING
Du er altid meget velkommen i stu-
dievejledningen! Hos studievejlederne 
kan du få vejledning, hvis du fx:

•	 har studiemæssige, sociale eller 
personlige problemer

•	 har brug for at vende forskellige 
overvejelser eller spørgsmål vedrø-
rende dit studie

•	 leder efter svar på generelle spørgs-
mål omkring Statens Uddannelses-
støtte (SU)

•	 har – eller tror, du måske har – en 
funktionsnedsættelse. Det kunne 
være ordblindhed, dårlig ryg, en 
psykisk sygdom m.v. I mange tilfæl-
de vil du så kunne få specialpæda-
gogisk støtte (SPS)

•	 vil vide mere om dine videreuddan-
nelsesmuligheder.

Du kan kontakte studievejlederen per-
sonligt, pr. telefon eller på e-mail. Mail-
adresser	 finder	 du	 i	 afsnittet	 ”Hvem 
kan du møde”. Herunder kan du se vo-
res træffe- og telefontider.
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studie relaterede problemer – så er du 
altid velkommen i studievejledningen. 

Vi vil også anbefale dig at snakke med 
dine medstuderende, hvis du har no-

get, du går og grubler over. Måske har 
de oplevet det samme eller noget lig-
nende og har fundet en god måde at 
tackle udfordringerne på.

INTERNATIONAL AMBASSADØR 
Vil du tage et semester af din uddan-
nelse i udlandet – enten som et studie-
ophold eller som praktik? Eller går du 
måske bare og overvejer, om det kun-
ne være noget for dig?

Du kan få information og vejledning 
om dine muligheder hos vores inter-
nationale ambassadør, Sabrina Lykke-
gaard Svidt.

Sabrina har træffetid følgende dage 
fra 1. februar 2018:

HUSK AT FØLGE MED I UNDERVISNINGEN, 

ELLERS KAN MAN NEMT KOMME BAGUD 

(ALLE STUDERENDE I 1B, DATAMATIKER)

ADRESSE LOKALE TRÆFFETID

Maglegårdsvej 2, bygning A Lokale A1.015 Mandag: 9.00-12.00

Bakkesvinget 67, bygning 1 Lokale 101 Tirsdag: 9.00-12.00

Jernbanegade 3B, 1. sal Lokale J119 Torsdag: 9.00-12.00

Vil du gerne mødes med Sabrina på 
Elisgårdsvej, kan du aftale det med 
hende. 

Sabrinas kontaktoplysninger: 
Tlf. 5076 2673
E-mail: sasv@easj.dk 

mailto: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 fami-
lie og dine venner. 

Du vil sikkert opleve, at der er mange 
ting, du skal forholde dig til: nye men-
nesker, ny uddannelsesinstitution, for-
skellige	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 under-
visere, administrationen, studievejled-
ningen	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 timer-
ne foregår på selve akademiet, mens 

du selv skal styre resten før og efter 
undervisningen. Måske har du et stu-
diejob, 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 vores erhvervs-
akademi vil du møde forskellige læ-
ringsaktiviteter: Holdundervisning på 
akademiet, gruppe- og projektarbej-
de, 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 sam-
tidig får du et solidt fundament, der 
gør, at du – når du er færdig med din 

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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uddannelse – er i stand til at klare en 
spændende arbejdsdag med masser 
af udfordringer, selvstændige valg og 
ansvar.

Du skal forvente, at en del af det mate-
riale, 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 mu-
lige udbytte ud af uddannelsen. Men 
du kan sagtens få hjælp og vejledning, 
hvis studielivet slår knuder.

På EASJ i Roskilde vil du møde en-
gagerede undervisere, som undervejs 
i din uddannelse guider dig til næste 
skridt i din udvikling som studeren-
de, 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	forskelli-

ge fag og eksamensformer. Det er vig-
tigt, at du kender din studieordning!

Du	finder	din	 studieordning	på	www.
easj.dk. 

STUDIEAKTIVITETSKRAV
Som studerende på EASJ skal du op-
fylde forskellige studieaktivitetskrav. 
Om du er studieaktiv eller ej, vurderer 
vi ud fra forskellige kriterier, som kan 
deles ind i tre hovedgrupper:

Aktiv deltagelse 
At være studieaktiv indebærer for det 
første, at du deltager aktivt i både 
den klassebaserede undervisning og i 
gruppearbejde, præsentationer osv.

Obligatoriske opgaver
Alt afhængig af semesteret vil der 
være et antal obligatoriske studieakti-
viteter, som du skal gennemføre. Det 
kan være en skriftlig opgave, en præ-
sentation, en prøveeksamen el.lign. 
De obligatoriske studieaktiviteter vil 
fremgå af aktivitetsplanen for seme-
steret, og det er dit ansvar at sikre, at 
du opfylder alle krav. Det er en forud-
sætning for at kunne gå til eksamen, 
at du har gennemført alle obligatoriske 
opgaver.

Tilstedeværelse 
Det tredje studieaktivitetskrav handler 
om tilstedeværelse. Vi forventer, at du 
er tilstede, når du har undervisning på 
skemaet.

Hvis du er fraværende i en længere 

DET BLEGESTE BLÆK ER BEDRE END DEN 

BEDSTE HUKOMMELSE – TAG NOTER! 

(STUDERENDE PÅ 1. SEMESTER, DATAMATIKER)

http://www.easj.dk
http://www.easj.dk
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periode (dvs. mere end et par dage), 
opfordrer vi dig – uanset hvilken ud-
dannelse 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	sær-
lige regler eller forhold, du skal være 
opmærksom på. Dine undervisere har 
også bedre mulighed for at hjælpe 
dig med det faglige og sikre, at du ”er 
med”, hvis du holder kontakt.

På nogle af uddannelser bliver det re-
gistreret, om studerende er til stede i 
undervisningen eller ej. Hvis en stude-
rende har for højt fravær, set i forhold 
til den fraværsprocent der er opgivet 
i studieordningen, vil du blive indkaldt 
til en fraværssamtale i studievejlednin-
gen 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.

STUDIEKORT
Det er vigtigt, at du så hurtigt som mu-
ligt 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 studieadmini-
strationen.

Du skal medbringe studiekortet til ek-
samen, og det kan give rabatter ved 
køb af bøger og lignende.

LITTERATURLISTER
Den enkelte uddannelse har udarbej-
det en litteraturliste for de forskellige 
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semestre på det pågældende studie.
Du	 kan	 finde	 litteraturlisterne	 for	 de	
enkelte semestre på denne hjemmesi-
de: http://www.polyteknisk.dk/home/
easj. Det står dig selvfølgelig frit for, 
om du vil købe dine bøger hos Poly-
teknisk Boghandel eller et andet sted.

STUDENTERDREVNE 
ORGANISATIONER 
Zibar
De studerendes café og bar – Zibar 
– på Bakkesvinget 67 ligger i kælde-
ren ved lokale 110 i bygning 1. Zibar er 
som regel åben fredag eftermiddag og 
bruges derudover til fester og andre 
arrangementer, som samler alle stu-
derende på uddannelserne i Roskilde. 
Ønsker du at anvende Zibar til fx en 
fest for de studerende på skolen, skal 
du kontakte studieadministrationen på 
Bakkesvinget.

Fredagscafé på Jernbanegade
De	 fleste	 fredage	 sørger	 DSR	 (se	 af-
snittet herunder) på IT-uddannelserne 
for, at der er åbent i caféen fra kl 14.00. 
Caféen ligger i lokale J121 på Jernbane-
gade 3B, 1. sal.

De studerendes råd (DSR) 
De studerende på EASJ har gennem 
DSR	god	mulighed	for	at	få	indflydel-
se på de beslutninger, der skal træffes 
om studiemiljø, uddannelser, arrange-
menter osv.

En god uddannelse er en uddannelse, 
hvor de studerende er blevet rigere på 
livet, både fagligt og socialt. DSR’s rol-
le er at samle og videreføre de stude-
rendes ønsker til de rette fora, således 
at de studerendes meninger får vægt 
og bliver hørt. DSR er på den måde de 
studerendes ”talerør” til akademiet og 
ledelsen.

DSR FUNGERER KUN, 
HVIS I SOM STUDERENDE 

GÅR AKTIVT 
IND I ARBEJDET!

DSR består af 1-2 repræsentanter for 
hver klasse. I DSR er der desuden en 
repræsentant for lærerne. Klassere-
præsentanterne er ansvarlige for at 
videregive informationer fra DSR-mø-
derne til deres respektive klasser og 
vice versa.

DSR aftaler selv, hvor ofte de ønsker at 
holde møde, og hvordan de kommuni-
kerer med hinanden i mellem møder. 
DSR kan også nedsætte ad hoc-udvalg 
efter behov.

Savner du information om DSR, der 
hvor du studerer, kan du spørge din 
studieleder om, hvordan det fungerer 
det pågældende sted.

http://www.polyteknisk.dk/home/easj
http://www.polyteknisk.dk/home/easj
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DATO MÅNED UGEDAG UGE AKTIVITET 

2018 Forårssemester

29. Januar Mandag Uge 5 Bakkesvinget, Jernbanegade og 
Elisagårdsvej: Første studiedag i 
forårssemesteret for nuværende 
studerende

5. Februar Mandag Uge 6 Bakkesvinget, Jernbanegade & 
Elisagårdsvej: Første studiedag i 
forårssemesteret for nye stude-
rende
På Maglegårdsvej: første studi-
edag i forårssemesteret for alle 
studerende

26.-2. Marts & 
April

Mandag-
mandag 

Uge 13+14 Fri: Påskeferie

27. April Fredag Uge 17 Fri. St. Bededag 

10.-11. Maj Tors-fredag Uge 19 Fri: Kr. Himmelfartsferie 

21. Maj Mandag Uge 21 Fri: 2. Pinsedag 

5. Juni Tirsdag Uge 23 Fri: Grundlovsdag

29. Juni Fredag Uge 26 Sidste dag i forårssemestret 

FREDAGSBAREN ER NOGET AF DET 

VIGTIGSTE, DA DET GIVER ET GODT 

STUDIEMILJØ SAMT SAMMENHOLD – HUSK 

AT DELTAGE (STUDERENDE PÅ 1. SEMESTER, 

DATAMATIKER)

FERIEPLAN/STUDIEKALENDER 
– FORÅR 2018
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 hoved-

regel re-eksaminer i januar-februar og 
august. 

Du kan se studiekalenderen for foråret 
2018 her:
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IT – digitale platforme, 
helpdesk, print, 
kopiering osv.
I forbindelse med studiestart vil du få 
udleveret brugernavn og adgangsko-
de til netværk og de digitale platfor-
me, som du skal kunne logge ind på 
som studerende. Der er adgang til 
trådløst netværk på alle EASJ-adres-
ser 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
Fronter – akademiets intranet 
Fronter er akademiets intranet. Her 
kan	 du	 finde	 en	 masse	 relevante	 og	
vigtige oplysninger vedrørende dit 
studie. Både undervisere og admini-
stration lægger beskeder og materia-
le op på Fronter. Det er her, du bl.a. 
kan	finde	dit	skema,	eksamensdatoer,	
information om SU, praktik, valgfag, 
studieophold i udlandet osv.

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 admini-
strationen	–	fx	om	aflyste	timer.	

Hvis du får nyt telefonnummer, skal du 
hurtigst muligt ændre det i Fronter. 

Hvis	du	flytter,	skal	du	kun	melde	flyt-
ning til Folkeregisteret. EASJ får auto-
matisk 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 dag-
lig 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,	 ek-
samensopgaver m.v. skal uploades i 
Wiseflow, et it-system hvor der også 
kan gives feedback på opgaver, og 
hvor du kan se dine karakterer. Du vil 
få	besked	i	din	edu-mail,	når	Wiseflow	
er	åbent	for	dine	afleveringer.

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-ver-
sion af UMS. App’en er gratis, og du 
kan	downloade	den	til	din	telefon,	der	
hvor du ellers henter apps.

https://helpdesk.easj.dk/hc/da
http://www.easj.dk
https://easj.wiseflow.dk/
https://ums.easj.dk
https://ums.easj.dk
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Office 365. 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.

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

På Bakkesvinget er det muligt at be-
nytte de stationære computere, der er 
stillet til rådighed af EASJ Roskilde. Når 
du starter på din uddannelse, modtager 
du	et	password,	som	gør	det	muligt	for	
dig at bruge disse computere. 

Der er ingen computere til rådighed på 
de andre EASJ-adresser i Roskilde.  

HUSK: EASJ har regler for brug af 
computerne!	Reglerne	findes	som	op-
slag ved computerområderne. 

It-afdelingen logger hver enkelt trans-
aktion, der udføres af brugeren. It-af-
delingen foretager stikprøvekontrol 
med jævne mellemrum for at sikre, at 
reglerne bliver fulgt. Overtrædelse af 
reglerne kan rapporteres af enhver an-
sat på EASJ Roskilde. 

Gentagne overtrædelser eller bevidst 
sabotage vil blive individuelt vurderet 
efter deres art og kan føre til et perma-
nent forbud. Overtrædelser af alvorlig 
eller kriminel karakter vil resultere i, 
at politiet bliver informeret, hvilket 
kan betyde en efterfølgende retssag. 

KOPIERING OG PRINT
Frem til og med juni 2018 kan du som 
studerende printe og kopiere gratis, 
når det er til brug for dine studier. 
Derefter vil der komme en ny ordning, 
hvor studerende skal betale for print 
og kopiering. Alle studerende vil blive 
informeret om den nye ordning i løbet 
af foråret 2018.

Du logger på printerne/kopimaskiner-
ne ved hjælp af dit uni-login. 

ADRESSE HVOR HENVENDER JEG MIG MED IT-PROBLEMER?

Bakkesvinget 67 It-helpdesk	findes	i	bygning	3	ved	receptionen.	De	har	
åbent for personlige henvendelser.
I andre tilfælde skal du kontakte EASJ’s egen it-helpdesk:
Tlf: 5667 0700. E-mail: helpdesk@easj.dk

Elisagårdsvej 5
Jernbanegade 3B
Maglegårdsvej 2

Kontakt EASJ’s It-helpdesk: 
Tlf: 5667 0700
E-mail: helpdesk@easj.dk

IT-HELPDESK
Du	 kan	 finde	 alle	 IT-vejledninger	 på	 
https://helpdesk.easj.dk/hc/da. Du kan  
også oprette en sag via denne hjem-
meside.

Har du IT-problemer relateret til dit 
studie her på EASJ, kan du kontakte 
Helpdesk:

mailto:helpdesk@easj.dk
mailto:helpdesk@easj.dk
https://helpdesk.easj.dk/hc/da
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Praktiske informationer
ADGANG TIL BYGNINGER 
Du kan komme ind i bygningerne i føl-
gende tidsrum:

ADRESSE ADGANG TIL BYGNINGERNE

Bakkesvinget 67 Kl. 8.00-16.00
Hverdage	kl.	16.00-21.00	&	weekender	kl.	8.00-21.00:	Skal	
du ind i bygningerne i disse tidsrum, skal du låne et ad-
gangskort i lokale 101. 
Kl 21.00 skal alle senest forlade bygningen. Her bliver alar-
merne slået til. 

Elisagårdsvej 5 Døren til 2. sal bliver åbnet senest 15 minutter inden under-
visningens start.
Dørene – både i stueetagen og på 2. sal - lukkes kl. 17.00.

Jernbanegade 3B Kl. 7.30-17.00

Maglegårdsvej 2 Kl. 7.00-21.30

KANTINE 
Du	kan	finde	kantiner	her:

ADRESSE KANTINE

Bakkesvinget 67 Findes i bygning 3. Åbningstider er opslået ved kantinen. 
Der	findes	automater	med	varme	og	kolde	drikke	i	byg-
ning 1 og 2. Der er desuden et tekøkken i bygning 1 med en 
vandkøler, kaffeautomat og mikrobølgeovn.

Elisagårdsvej 5 Der sælges ikke mad på Elisagårdsvej, men du kan købe 
kolde og varme drikke og gøre brug af mikrobølgeovn.

Jernbanegade 3B Kantinen	findes	på	1.	sal	i	lokale	J121.	Her	kan	du	spise	din	
medbragte mad. Der sælges ikke mad i denne kantine, 
men du kan købe kolde og varme drikke og gøre brug af 
mikrobølgeovn. 

Maglegårdsvej 2 I forårssemesteret 2018 kan studerende på Maglegårdsvej 
2	benytte	kantinen	på	ZBC,	Maglegårdsvej	8.	Kantinen	fin-
des i bygning 1 til højre for hovedindgangen. Åbningstider 
er opslået ved kantinen. 
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OPBEVARINGSSKABE
Elisagårdsvej 5 og Bakkesvinget 67
Du	kan	leje	et	personligt	aflåseligt	skab	
gennem MYLOCKER. Det koster 150 kr. 
pr. semester og 300 kr. for et helt år. 

Du	finder	skabene	her:
Bakkesvinget: på gangen uden for 
lokale 110/111 og 123
Elisagårdsvej: på gangen på 2. sal 
uden for lokale E203

Du lejer dit skab på www.mylocker.dk

For yderligere information kan du kon-
takte MYLOCKER på tlf. 7070 7947 el-
ler mail info@mylocker.dk.

Maglegårdsvej 2
Der vil være et gratis opbevaringsskab 
til hver studerende på studierne labo-
rant, fødevare-, ernærings- og pro-
cesteknolog. Skabene til studerende 
på laborantuddannelsen er placeret i 
bygning C på niveau 2. Skabene til stu-
derende på fødevare-, ernærings- og 
procesteknologuddannelsen er place-
ret i bygning B på niveau 0.

EASJ sørger for at sætte navneskilt 
på hvert enkelt skab med den stude-
rendes navn. Du skal selv sørge for at 
indkøbe en lille hængelås – gerne med 
kode – til dit skab.

Skabet skal tømmes, når:

•	 Du er i praktik
•	 Hvis du stopper på din uddannelse 

før tid
•	 Når du er færdig med din uddannel-

se.

GLEMTE SAGER
Glemte sager kan indleveres i admini-
strationen på den adresse, hvor du har 
fundet de glemte sager. 

Du kan også kontakte administratio-
nen, hvis du selv har glemt noget. Efter 
en	periode	afleveres	 fundne	ting	som	
hittegods

TRANSPORT TIL AKADEMIET 
(UNGDOMSKORT)
Hvis du ønsker et Ungdomskort til of-
fentlige transportmidler, skal du selv 
søge om det i selvbetjeningssystemet 
”mitUngdomskort” på www.ungdoms-
kort.dk. Du får adgang til ”mitUng-
domskort” med NemID.

Har du spørgsmål vedrørende Ung-
domskort, kan vores SU-kontor som re-
gel	hjælpe	dig.	Du	finder	åbningstider	
og kontaktoplysninger i afsnittet ”Stu-
dieadministration og SU-kontor”. 

ORDENSREGLER
Telefoner
Din mobiltelefon skal være slukket el-
ler stillet på lydløs, når du er til under-
visning,	workshops	o.lign.	–	og	selvføl-
gelig når du er til eksamen. Hvis du er 
nødt til at lave et vigtigt telefonopkald 
i undervisningstiden, bedes du forlade 
undervisningslokalet.

Undervisningslokaler
Alle studerende har ansvar for, at un-
dervisningslokalerne efterlades i or-
dentlig og ryddelig stand, så det er rart 
for næste hold at komme til undervis-
ning.

Der henstilles til, at der ikke spises i 
undervisningslokalerne, men at fælles-
arealerne benyttes.

Alkohol og euforiserende stoffer
Det er ikke tilladt at indtage alkohol på 
EASJ’s område.

Det er strengt forbudt at bruge, besid-
de, sælge eller videregive narkotiske 
stoffer, doping-præparater og andre 

http://www.mylocker.dk
mailto:info@mylocker.dk
http://www.ungdomskort.dk
http://www.ungdomskort.dk
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rusmidler.
Ved særlige arrangementer kan EASJ’s 
ledelse give tilladelse til, at personer 
over 18 år kan indtage alkohol på om-
rådet.

Rygning
Rygning er forbudt overalt på EASJ, 
både inde og ude. På Bakkesvinget, 
Elisagårdsvej, Jernbanegade og Mag-
legårdsvej skal man gå helt uden for 
matriklen, hvis man ønsker at ryge; dvs 
ud på nærmeste vej/fortov. 

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

Bortvisning ved overtrædelse af regler 
Hvis reglerne om alkohol, euforiseren-
de stoffer, spil om penge samt rygning 
ikke bliver overholdt, kan det medføre 
bortvisning fra akademiet – enten mid-
lertidigt (fx resten af dagen) eller per-
manent, hvilket er det samme som en 
udmeldelse af uddannelsen.

Hvert enkelt tilfælde vurderes indivi-
duelt. Forud for en bortvisning vil den 
studerende blive indkaldt til en samta-
le med en studieleder eller akademi-
chefen i Roskilde. Den studerende har 
pligt til at møde op til denne samtale.
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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 studeren-
de.

Medlemskab af en relevant fagfor-
ening 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 organisationer-
nes 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 fødevaretek-
nologer: https://tl.dk 

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

GRATIS RETSHJÆLP
Hvis du har brug for hjælp med juridi-
ske spørgsmål, kan du kontakte en af 

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 skole-
ferier 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 10–14 

http://www.hk.dk
http://www.hk.dk
http://www.kost.dk
http://www.ftf.dk
http://www.prosa.dk
https://tl.dk/
http://www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforeninger-og-branchesektioner/dlf
http://www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforeninger-og-branchesektioner/dlf
http://www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforeninger-og-branchesektioner/dlf
http://www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforeninger-og-branchesektioner/dlf
http://www.retshjaelpen.dk
mailto:info@roskildejurist.dk
http://www.roskildejurist.dk
mailto:mail@mobilretshjaelp.dk
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EASJ.DK

ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND
I ROSKILDE

Maglegårdsvej 2
4000 Roskilde

Tlf. +45 5076 2630
www.easj.dk 
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