
  

Kære nye studerende 

 

Vi byder dig velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) på 

bachelorretningen Produktion & Konstruktion, der i daglig tale kaldes P&K. 

Dette brev er fra din Koordinator Af Bachelor Studiestarten (KABS) og dine 

vejledere kaldet vektorer for Produktion & Konstruktion.  

KABS og vektorerne har i samarbejde med DTU sammensat et program for 

dig og dine medstuderende, så du kommer godt i gang med dit nye studium.  

Introdagen kommer til at foregå fredag d. 23. august klokken 09:00 på DTU, Lyngby 

Campus. 

Her vil du møde de andre nye studerende på retningen, vektorerne og din KABS. Du vil denne dag 

blive tilknyttet et vektorhold. Vektorholdet består af ca. 8-10 studerende samt en vektor. 

Vektorholdet mødes én gang om ugen i hele første semester. 

Introdagen vil forløbe med introduktion til din retning P&K, til DTU og studielivet på DTU.  

Overordnet program for introdagen 

09:00 Velkomst og morgenmad i lokale 024 i bygning 414  

10:00 Velkomsttale af studieleder Knud-Erik Meyer m.fl. 

10:30 Rundvisning på DTU samt hygge med studiegrupper og vektorer 

15:00 Modtagelsesreception ved rektor Anders Bjarklev, dekan Lars Christoffersen og 

formanden for studenterforeningen Polyteknisk Forening (PF), Søren Kuhberg 

 

Efter den officielle del er der mulighed for mad og drikke sammen med dine nye medstuderende. Det 

kommer til at foregå ved vores fredagsbar ”Diamanten”. Det er selvfølgelig muligt at deltage uden at 

spise med, men ønsker man at spise med, koster det kr. 35,00 (betales med MobilePay hvis muligt, 

ellers kontant). Der er også salg af drikkelse både med og uden alkohol (husk kontanter, her er det 

ikke muligt med mobilepay!). Efter maden er der mulighed for at blive og hygge med vektorerne.  

Rustur 

Alle nye studerende på DTU får tilbud om at komme på rustur. DTU tilbyder tre forskellige typer 

rusture. Den ene mulighed er 4-dages turene. På disse ture vil man være afsted i fire dage med tre 

overnatninger. 4-dages turene ligger hhv. d. 24. – 27. august og 27. – 30. august. Det er af logistiske 

årsager desværre ikke muligt at ønske, hvilken af de to man vil deltage i.  

 

Derudover afholdes tre weekendrusture, hvoraf den ene er alkoholfri. Alle weekendrusture ligger d. 

23. - 25. august. Det betyder, at man tager afsted, når introdagen er slut. 

 

Har du lyst til at deltage i en engelsksproget rustur? Her vil du få mulighed for være afsted med nye 

studerende fra hele verden på en tur, hvor der primært vil blive talt engelsk. Læs mere herom på 

https://studiestart.pf.dk/rustur/ 

 

https://studiestart.pf.dk/rustur/


  

Vi vil på det kraftigste anbefale rusturene, da det er en dejlig måde at lære folk at kende på.  

HUSK tilmelding https://studiestart.pf.dk/! 

Ud over rusturene er der planlagt en masse hyggelige og sjove arrangementer i efteråret. Alt dette 

kommer der meget mere information om fredag d. 23. august.  

 

De første uger af studiet 

Mandag d. 2. september er det første undervisningsdag i semestret. Vi mødes om morgenen klokken 

7:30 ved bygning 414 og følges ad til den første undervisning. I løbet af uge 35 kan du se dit skema 

her: https://www.dtu.dk/Uddannelse/Studieliv/Ny-paa-DTU/Intro-til-Bachelorer#skema-og-lokaler.  

Onsdag d. 4. september vil alle vektorhold holde deres første møde i spisepausen. Hvis ikke du har 

været til enten introdag eller rustur, vil din vektor sende en mail eller en SMS med info om, hvor 

mødet bliver afholdt. 

Fredag d. 6. september vil der være en stor fest kaldet Sensommerfest, hvor alle DTU-studerende har 

mulighed for at købe billet til mad og/eller fest efterfølgende. 

Fredag d. 20. september er der rusjoint. Rusjoint er en koncertmulighed for alle nye studerende samt 

deres vektorer og KABS. Billetter til koncerten kan købes på rusturen og efter studiestart i Kaffestuen 

i S-Huset (Studenterhuset i bygn. 101E). 

5.-7. oktober ligger Produktion & Konstruktions hyttetur, der er arrangeret af vektorer og KABS for 

alle nystartende studerende på denne retning.  

 

Computer 

Når du begynder på DTU, skal du have en bærbar computer, som du skal bruge i forbindelse med 

DTU’s kurser. Du får på P&K bl.a. brug for at køre Windows programmet Solidworks. Det kører 

lettest på en Windows computer, men det er muligt at få det til at køre på en Macbook. Hvis du 

planlægger at købe en ny computer, anbefaler vi, at du venter, så du kan diskutere købet med din 

vektor. 

 

Vi, KABS og vektorer, glæder os rigtig meget til at se dig fredag d. 23. august, hvor vi er klar til at 

tage imod dig og dine medstuderende på DTU.  

Har du nogle spørgsmål, eller har du svært ved at finde frem til bygn. 414 på introdagen, må du meget 

gerne henvende dig til undertegnede på:  

Mail: s173686@student.dtu.dk eller tlf.: 30117114 

Bedste hilsner    

Søren Sandgaard 

Koordinator Af Bachelor Studiestarten 

https://studiestart.pf.dk/
https://www.dtu.dk/Uddannelse/Studieliv/Ny-paa-DTU/Intro-til-Bachelorer#skema-og-lokaler
mailto:s165528@student.dtu.dk


  

 


