Velkommen til Produktion
Først og fremmest vil vi (dine kommende vektorer/vejledere) ønske dig tillykke med
optagelsen på Diplom Produktion ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU)! På dit første
semester vil alle nye studerende blive delt op i mindre grupper, der hver får tilknyttet en
vektor. Din vektor er en ældre studerende, som vil guide dig igennem bl.a. rusturen og hele
dit første semester. For at få dig godt i gang med studiet afholdes der i løbet af efteråret en
række introarrangementer med fokus på det sociale. Det første arrangement er introdagen,
som finder sted fredag d. 24. august fra kl. 9.00 i Sportshallen i bygning 101B på
Lyngby Campus. Længere nede i brevet er der et program for dagen.
Det andet arrangement er rusturen, som bliver afholdt fra mandag d. 27. august til fredag
d. 31. august eller i weekenden fra fredag d. 24. august til søndag d. 26. august, hvis du
ikke har mulighed for at deltage i den ordinære tur eller hellere vil på en alkoholfri tur. Alle
rusturene finder sted i hytter på Sjælland og Fyn og har afgang med bus fra DTU Lyngby
Campus. Hvis du vælger at deltage i weekendturene, enten den alkoholfrie eller den
almindelige, vil der være afgang fra både DTU Lyngby Campus og DTU Ballerup Campus
lige efter introdagen. Hvis du deltager i en af disse ture, skal du huske at medbringe dine
ting til introdagen. Mere information om rusturen følger cirka en uge i forvejen og sendes pr.
mail. (Det er derfor vigtigt, at du tjekker dit spamfilter i denne periode, så du ser din
rustursinvitation). HUSK tilmelding! Efter rusturen følger første semesterdag, som falder
mandag d. 3. september. I løbet af efteråret følger en række arrangementer, som vil give dig
mulighed for at skabe et netværk her på DTU. Vi vil allerede nu anbefale dig at sætte kryds i
kalenderen fra fredag d. 5. oktober til søndag d. 7. oktober, hvor der afholdes
retningshyttetur for alle nystartende studerende på Diplom Produktion samt Diplom Proces
og Innovation.
Introdag fredag d. 24. august 2018
Dagen starter med, at vi mødes kl. 09:00 i Sportshallen, bygning 101B på Lyngby Campus
(se vedlagte kort A). Her vil den officielle velkomstreception finde sted ved rektor Anders
Bjarklev, dekan Martin Vigild og formanden for studenterforeningen Polyteknisk Forening
(PF), Lars Holm. Herefter vil du og dine medstuderende blive transporteret i busser til DTU
Ballerup Campus (se vedlagt kort B). Det er muligt at medtage cykler i busserne! På DTU
Ballerup Campus vil dine vektorer byde dig velkommen med forskellige oplæg, aktiviteter og
rundvisning, så du kan lære din studieretning, dine medstuderende samt campus at kende.
Omkring kl. 11:30 vil vi servere frokost. Hvis man har brug for mere, vil der være mulighed
for at købe noget i en af vore kantiner på campus. Dagen vil slutte omkring kl. 16:00, men
hvis du har lyst til at blive sammen med dine medstuderende, har vores fredagsbar
''Verners kælder'' åbent, hvor der kan købes en øl, cider eller sodavand.
NB! Når introdagen er slut, er der IKKE arrangeret transport tilbage til Lyngby Campus!

Praktisk information
Hvis du skulle fare vild eller blive forsinket på introdagen, er du velkommen til at kontakte din
Koordinator Af Bachelor Studiestarten (KABS) på telefon 20 86 65 98. KABS er den person,
som har det overordnede ansvar for studiestarten på din retning. Ligeledes er du også
velkommen til at kontakte din KABS, hvis du har spørgsmål til studiestarten. Der er vedlagt
et kort over både DTU Lyngby Campus og DTU Ballerup Campus, hvor de vigtigste ting er
markeret med rødt.
Vi glæder os til at møde dig!
Mange hilsner
Dine vektorer og KABS,
Gustav, Eddie, Anders, Linus, Christian, Frederikke, Oliver, Lærke og KABS (Louise)
Koordinator Af Bachelor Studiestarten for Diplom Proces & Innovation og Diplom Produktion
2018
Louise Landschoff
Mail: landschofflouise@gmail.com
Tlf.: 20 86 65 98
Program for d. 24. august
Kl. 09:00
Velkomst ved bl.a. rektor i Sportshallen i bygning 101B på Lyngby Campus
Kl. 10:30
Afgang med busser fra DTU Lyngby Campus til DTU Ballerup Campus
Kl. 11:00
Ankomst på DTU Ballerup Campus
Kl. 11:15
Velkomst ved vektorer og KABS
Kl. 11:30
Frokost
Kl. 12:00
Rundvisning
Kl. 13:30
Oplæg og aktiviteter
Kl. 16:00
Afslutning på dagen/Verners kælder

Arrangementer i efteråret 2018
Fredag d. 24. august

Kl 9:00 i bygning 101B, DTU Lyngby (kan ses i kort A)

Fredag d. 24. august - søndag den 26. august

Weekendrusture

Mandag d. 27. august - fredag den 31. august

Rusture

Mandag d. 3 september

Første undervisningsdag på DTU

Fredag d. 7 september

Sensommerfest

Fredag d. 14 september

Rusjoint

Fredag d. 5 oktober - søndag d. 7 oktober

Hyttetur med retningen

Lyngby Campus

Ballerup Campus

