Velkommen til Byggeri og Infrastruktur vinter 2019
Velkommen til DTU
Vi, dine vektorer (rusvejledere) og KABS (Koordinator Af Bachelor
Studiestarten), vil gerne ønske dig hjertelig velkommen på Danmarks
Tekniske Universitet (DTU).
Vi har til opgave at give dig en god studiestart på DTU, og vi vil derfor gerne
invitere dig til introdag på DTU tirsdag d. 29. januar 2019, hvor vi vil
præsentere dig for studiet, miljøet og nogle af dine kommende forelæsere. Du vil også få
mulighed for at møde dine nye medstuderende på Byggeri og Infrastruktur samt din vektor og
dit vektorhold.
Du skal møde til introdagen på Ballerup Campus tirsdag d. 29. januar kl. 09:00 i lokale P2.02,
Lautrupvang 15, 2750 Ballerup. Hvis du har problemer med at finde vej, står der en masse
vektorer i farvede trøjer, som du kan spørge om hjælp.
På Ballerup Campus vil der stå vektorer med skilte, hvorpå du kan finde din retning. Vektorerne
vil også pege dig i retning mod det lokale, vi starter i.
På Ballerup Campus har vi blandt andet planlagt en rundvisning, og du vil modtage anden
relevant information fra din vektor og et par af underviserne. Der vil være en let morgenmad, som
vi byder på.
Efter vi har fået set Ballerup Campus, tager vi med bus til Lyngby Campus, hvor rektor, dekanen
og den kommende formand for studenterforeningen Polyteknisk Forening byder dig velkommen.
Det er muligt at medbringe cykler på bussen.
Selve introdagen slutter omkring kl. 16:00, men herefter kan du og dine studiekammerater hygge
videre med vektorerne, hvor der vil være mulighed for at købe vand og øl i vores Studentercafe.
Når introdagen er afsluttet, er der IKKE arrangeret transport tilbage til Ballerup Campus.

Rustur
Alle nystartende studerende på DTU får tilbuddet om at komme på rustur. Rusturene varer 4
dage med 3 overnatninger. Tilmelding til turene skal ske på https://studiestart.pf.dk/.
Onsdag d. 30. januar 2019 tager alle nystartende studerende afsted på rustur. Det hold, du møder
om tirsdagen sammen med din vektor, er også det hold, du skal på rustur med.
Selvom du ikke har mulighed for at deltage på rusturen, er det en rigtig god ide at møde op til
introdagen om tirsdagen, da det er samme retningshold, du skal have ugentlige kagemøder med
det næste halve år. På DTU har vi blandede rusture, så på den måde vil du komme til at møde
studerende på tværs af DTU’s mange retninger.

Planlagte datoer
Nedenstående er events i foråret, så du allerede nu kan sætte kryds
i kalenderen:
Vinterjoint, fredag d. 8. februar (koncert)
Forårsjoint, fredag d. 15. marts (koncert)
Din første undervisningsdag er mandag d. 4. februar 2019.
Vi glæder os til at møde dig og dine nye medstuderende!

Transport til Lyngby Campus


Bus 300S og 190 (kører fra Lyngby Station og stopper ved hovedbygningen/101)



Bus 150S, 15E (kører fra Nørreport Station og stopper på motorvejen ved
”Rævehøjvej/DTU”).

Kort over DTU kan findes på http://www.dtu.dk/Om-DTU/Praktiskinformation/Kort_over_dtu, eller du kan vælge at downloade app'en "DTU Guide", som
hjælper dig til at finde vej.

Transport til Ballerup Campus


Bus 350s (kører fra Nørreport Station og fra Ballerup Station)



Bus 40E (kører fra Lyngby Campus)

HUSK! Din første undervisningsdag er mandag d. 4. februar 2019.
M.v.h.
Vektorer og KABS for Diplom Byggeri og Infrastruktur 2019
Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte os på 25 21 06 19 eller 31 62 70 72.
På de næste to sider findes kort over henholdsvis Ballerup Campus og Lyngby Campus.

