Kære nystartende studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Velkommen til Diplom Kemi- og Bioteknik og Diplom
Kemiteknik og International Business.
Stort tillykke med optagelsen på DTU.
Vi, vektorerne (rusvejlederne) på Diplom Kemi- og
Bioteknik og Diplom Kemiteknik og International Business,
sender hermed lidt information om studiestarten på DTU.
Første undervisningsdag er mandag d. 3. september 2018.
I ugen op til har vi planlagt et introforløb, der består af en introdag og en rustur. Det vil give
dig muligheden for at lære dine kommende medstuderende at kende og høre mere om dit
studium, studielivet og DTU generelt.
Introdag
Introdagen starter på DTU Lyngby Campus fredag d. 24. august kl. 09.00 i bygning 101B i
Sportshallen. Her vil der være velkomst ved rektor, dekanen og formanden for
studenterforeningen Polyteknisk Forening (PF).
Der vil stå vektorer rundt omkring på DTU, som kan guide dig det rigtige sted hen.
Efter den officielle velkomst vil dine vektorer stå klar foran Sportshallen. I løbet af dagen vil
du blive introduceret til dit vektorhold og DTU. Vejen vil også gå forbi boghandlen, hvor du
kan købe de bøger, du skal bruge det 1. semester.
Husk at spise morgenmad hjemmefra - vi står for frokosten. Programmet slutter ca. kl.
16.00, men det vil herefter være muligt at nyde en sodavand eller en øl og møde studerende
fra andre retninger i en af vores fredagsbarer (de tager kun kontanter).
Det er vigtigt, at du kommer på introdagen, selvom du ikke skal med på rusturen, da du får
en masse vigtige informationer og møder din vektorgruppe.
Vi har oprettet en Facebookgruppe med navnet ”D. Kemi s2018”
(https://www.facebook.com/groups/393699387781032/), som du meget gerne må melde
dig ind i. Her kan du finde os vektorer og KABS, så hvis du har spørgsmål, kan de også stilles
hér.
Rusturen
Alle nystartende studerende på DTU får tilbuddet om at komme på rustur. Rusturene varer
fem dage med fire overnatninger. Et alternativ til rusturene er vores weekendrusture,
hvoraf den ene er alkoholfri.
Rusturen starter mandag d. 27. august, hvor du mødes med din vektor og din
vektorgruppe. Turen foregår på tværs af DTU’s studieretninger, og vi håber meget, at du vil
deltage.
Rusturen varer indtil fredag d. 31. august, hvor vi vender tilbage til DTU engang efter
middag. For dem, der ikke har fået nok, fortsætter hyggen på DTU og senere i Kælderbaren i
bygning 101 E, hvor man kan møde studerende fra de andre rusture.
Du vil modtage mere information i ugen op til rusturen! Tjek også dit spamfilter.
Husk tilmelding på https://studiestart.pf.dk/.

Hvis du tilmelder dig weekendrusturene, vil der være afrejse, når introdagen slutter (fredag
d. 24. august). Hjemkomsten vil være middag/eftermiddag på DTU søndag den 26. august.
Program for fredag d. 24. august 2018
Kl. 9.00-10.30
Velkomst ved bl.a. rektor
Kl. 10.30-12.00
Kort oplæg fra studielederen og intro til din vektorgruppe
Kl. 12.00-13.00
Frokost og hygge i vektorhold
Kl. 13.00-15.00
Rundvisning
Kl. 15.00-??.??
Mere hygge, evt. aftensmad m.m.
Vi glæder os meget til at møde dig!
Mange hilsner fra vektorerne & KABS,
Morten, Emil, Julie, Chris, Magnus, Stine J., Stine K., Olivia, Bao, Frederik, Camillah, Peter &
Emeli
Har du yderligere spørgsmål, eller farer du vild på dagen, kan du kontakte:
Emeli Gottrup Hansen
Tlf.: 30 61 18 34
E-mail: Emelighansen@gmail.com

