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Kære nystartende studerende!  

Velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og tillykke med din optagelse på Geofysik og 

Rumteknologi. 

I denne tid kommer der mange informationer om din optagelse og start på DTU. Derfor skal det gøres klart, at 

dette brev er fra Koordinatoren Af Bachelor Studiestarten (KABS) og vektorer (rusvejledere) på din retning. 

Denne gruppe af ældre studerende har til opgave at sikre dig den bedste start på DTU sammen med 

studenterforeningen Polyteknisk Forening (PF). KABS og vektorerne har sammen med DTU sammensat et 

program, så du kommer godt i gang med dit studium og integreres i DTU’s studiemiljø. 

Din første dag vil finde sted: 

 

fredag d. 23. august kl. 9.00 i bygning 302 på DTU Lyngby Campus 

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/ 

Husk tilmelding! 

 

Yderligere informationer kommer i en mail ca. 1 uge før afgang. 

 

Fredag d. 23. august begynder vi med morgenmad, hvor du vil møde din vektor og resten af dit vektorhold, 

der består af andre nystartende studerende på retningen. Efter morgenmaden vil Peter Brauer, der er studieleder 

for Geofysik og Rumteknologi, byde velkommen og give en generel introduktion til studiet. Herefter vil DTU 

Science Show underholde med eksplosioner og andet sjov. 

Der er sørget for frokost på introdagen. 

Derefter vil der være rundvisning på DTU til relevante steder på campus sammen med vektorerne. 

Efterfølgende vil der være en modtagelsesreception sammen med alle øvrige nystartende civilingeniør-

studerende i Sportshallen i hovedbygningen 101B.  

Efter reception vil der blive serveret sandwich, øl og sodavand, hvorefter introdagen officielt er overstået. Alle 

nystartende studerende på Geofysik og Rumteknologi er inviteret med i fredagsbaren Hegnet, hvor der vil være 

mulighed for at møde nystartende studerende fra andre retninger. Hvis du skulle have lyst til øl, sodavand eller 

drinks, modtager Hegnet kun kontanter eller MobilePay.  

Der er indsat et kort på sidste side. Hvis du farer vild på introdagen eller kommer for sent, kan du ringe til 

KABS for Geofysik og Rumteknologi. Du er også velkommen til at kontakte KABS, hvis du har spørgsmål 

inden studiestart. 

KABS for Geofysik og Rumteknologi 

Bjørt Óladóttir Joensen 

tlf. 25 55 50 69 - Mail: s163892@student.dtu.dk  

mailto:s163892@student.dtu.dk
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Program for introdagen 

Kl. 9:00 Velkomst, morgenmad og introduktion til din vektorgruppe i byg. 302 

Kl. 10:00 Introduktion til studiet ved Peter Brauer  

Kl. 11:00 DTU Science Show 

Kl. 12:00 Frokost 

Kl. 13:00 Rundvisning på DTU 

Kl. 15:00 Officiel modtagelsesreception i byg. 101 

Kl. 16:00 Hygge for nye studerende og vektorer i fredagsbaren Hegnet, afgang af nogle rusture 

 

Fredag d. 23. eller tirsdag d. 27. august mødes du med dit tværvektorhold og din rustursvektor og tager afsted 

på rustur. Rusturene på DTU foregår på tværs af retningerne, og derfor vil du modtage en separat invitation til 

rusturen med mødetid og -sted. Tjek evt. dit spamfilter!  

Husk at tilmelde dig rusturen https://studiestart.pf.dk/ - det bliver en uforglemmelig oplevelse. 

Mandag d. 2. september starter semesteret på DTU. Vi mødes kl. 11:00 i byg. 306. Her vil der blive serveret 

frokost. Lidt i kl. 13:00 vil der blive taget et fælles billede af årgangen. Kl. 13:00 begynder forelæsningen i 

kurset ”Mekanik og fysisk modellering”. 

I slutningen af uge 35 kan du se dit kommende skema på:  

http://www.dtu.dk/Uddannelse/For-studerende/Ny-paa-DTU/Intro-til-Bachelorer#skema-og-lokaler 

 

Ud over de ovenstående datoer vil vi anbefale dig at reservere følgende datoer: 

6. september Sensommerfest 

20. september RusJoint 

27. september til 29. september Introtur med Geofysik og Rumteknologi samt Fysik 

og Nanoteknologi 

 

Til sidst vil vi fra KABS’ og vektorernes side sige, at vi glæder os rigtig meget til at møde dig og endnu en 

gang hjertelig velkommen til DTU! 

 

De bedste hilsner 

KABS og vektorer for Geofysik og Rumteknologi 
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Et bedre kort kan findes på dtu.dk under ”Om DTU” → ”Kort over DTU” eller i App’en DTU guide 


