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Kære nye studerende på Medicin og Teknologi 

Stort tillykke med dit optag på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og velkommen til Medicin og 

Teknologi! Vi, vektorer (rusvejledere) og KABS (Koordinator Af Bachelor Studiestarten), glæder os 

til at være en del af dit første semester, hvor vi vil guide og hjælpe dig, alt det vi kan, så du får en 

fantastisk studiestart både fagligt og socialt. 

Fredag d. 23. august holder vi introdag, hvor du møder dine nye medstuderende. Vi mødes på DTU 
Lyngby Campus, i bygning 210, kl. 9.00 (kig efter skiltet Medicin og Teknologi). Her vil vi spise 
fælles morgenmad sammen med Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering. I løbet af dagen vil 

der være forskellige sociale aktiviteter og en rundvisning på DTU Lyngby Campus. Desuden vil 

rektor Anders Bjarklev, dekan Lars Christoffersen og formanden for studenterforeningen Polyteknisk 

Forening Søren Kuhberg byde jer velkommen til DTU kl. 15.00. Herefter vil der være mulighed for 

at hygge og socialisere med dine nye medstuderende samt vektorer på en af DTU’s fredagsbarer. På 

denne dag vil vi også være sammen med retningen Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering 

(KBS), idet vores to retninger har en del tilfælles, heriblandt undervisning på KU. 

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/ 

 
På introdagen vil du, sammen med en håndfuld af dine medstuderende, blive tilknyttet en vektor. Det 

er dette hold (dit retningshold), du skal på rustur med, såfremt du er tilmeldt. Da rusturen foregår 

sammen med vektorhold fra andre studieretninger på DTU, er det en rigtig god måde at lære mange 

forskellige mennesker at kende på tværs af retninger, og vi opfordrer dig derfor stærkt til at deltage 

(men du skal huske at tilmelde dig!).  

Weekendrusturene har, som nævnt, afgang fra DTU fredag d. 23. august efter de planlagte 

begivenheder. Der vil være mulighed for at opbevare bagagen til weekendrusturen på introdagen, så 

man ikke skal have den med rundt hele dagen.  
Har du ikke fået tilmeldt dig til en rustur, kan du gøre det på https://studiestart.pf.dk/. Du vil modtage 

en mail med yderligere informationer om rusturen. Tjek evt. dit spamfilter. 

Mandag d. 2. september er din første dag som studerende på Medicin og Teknologi. Denne dag vil 

vi også være der. Vi mødes kl. 9.00 på DTU i Hegnet (bygning 342), hvor det vil være muligt at 

hygge med din retning over en kop kaffe. Kl. 10.00 starter din første forelæsning, som er Matematik 

1. Det foregår i bygning 303. Husk notathæfte, computer og skrivegrej. 

 

https://studiestart.pf.dk/
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Tirsdag d. 3. september er den første gang, du skal ind på Panum (KU), og her har vi også planlagt 

en lille introdag. Vi mødes ved Panums hovedindgang (Blegdamsvej 3B, 2200 København). 

Yderligere information (bl.a. tidspunkt) vil blive givet på introdagen og på senere omtalte Facebook-

gruppe m.m. Denne dag foregår ligeledes i fællesskab med Kvantitativ Biologi og 

Sygdomsmodellering (KBS). 

I slutningen af uge 35 kan du se dit kommende skema på siden nedenfor. Skemaet på KU varierer 

dog fra uge til uge, hvilket du vil få mere information om. 

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

Vi anbefaler, at du har købt dine bøger inden studiestart. Polyteknisk Boghandel tilbyder en 

bogpakke, der indeholder alle de bøger, du vil få brug for på første semester, men de kan også købes 

enkeltvis. Vi anbefaler ligeledes, at du har prøvet at logge ind på DTU’s intranet ”DTU Inside” inden 

studiestart. Du kan logge på DTU Inside fra siden https://www.inside.dtu.dk/. Her skal du bruge dit 

studienummer samt en adgangskode, du får ved at gå ind på https://unistart.dtu.dk/. Her skal du sørge 

for at få uploadet et godkendt billede for hurtigst muligt at komme i besiddelse af dit studiekort. Der 

vil i løbet af de første dage på studiet blive givet en introduktion til DTU Inside, da det er et meget 

vigtigt værktøj, som bruges meget i dagligdagen på DTU. 

I forbindelse med studiestarten på Medicin og Teknologi har vi oprettet en gruppe på Facebook, som 

vi håber, du vil være medlem af. Gruppen hedder ”C. MediKoBS 2019”. Der vil løbende komme lidt 

nyttig information, og desuden er du også velkommen til at skrive spørgsmål til både studiet og 

studiestarten. Herinde vil der også komme løbende information om events.  

DTU har udviklet en app, som hjælper dig med at finde rundt på campus. Den hedder “DTU Guide” 

og er meget nyttig i forbindelse med din hverdag og studiestart på DTU. 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med studiestarten, skal du være mere end velkommen til at 

kontakte KABS Robert Mandsfelt Eriksen ved at skrive en mail til s174153@student.dtu.dk. 

 

Vi glæder os til at møde dig! 

Mange hilsner Vektorerne og KABS for MediKoBS 

Andreas, Anubhav, Axel, Cecilie, Ditte, Frederick, Frederik, Natasja 

Anna, Elisa, Freja, Julie, Lena,  

Robert Mandsfelt Eriksen 

 

  

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

Hvornår? Hvad? 
23. august Introdag på DTU Lyngby Campus 
23. august – 25. august 
24. august – 27. august 
27. august – 30. august 

PF weekendrustur 
PF rusture 
PF rusture 

2. september Fælleshygge inden første undervisningsmodul 
3. september  Rundvisning og hygge på KU, Panum  
6. september Sensommerfest 
20. september Rusjoint (Koncert) 
25. – 27. oktober Hyttetur for Medicin og Teknologi, sammen med Kvantitativ Biologi 

og Sygdomsmodellering  
 


