Kære nye studerende på Maskinteknik 2019
Velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU)!
Vi, vektorerne (rusvejlederne) på Maskinteknik, ønsker dig hjertelig velkommen på Diplom Maskinteknik, og vi
vil gerne invitere dig til introdag på DTU tirsdag d. 29. januar 2019. Du vil her få mulighed for at møde dine nye
studiekammerater på Maskinteknik, din vektor og dit retningshold. Ønsker du at gøre brug af denne herlige
mulighed, skal du møde op i bygning 421 kl. 09.00 på DTU Lyngby Campus. Her vil dine vektorer byde dig
velkommen, og dagens program, arrangeret af vektorerne, vil begynde.
Kl. 14.30 vil rektor, bachelordekanen og den kommende formand for studenterforeningen Polyteknisk Forening
(PF) byde alle nye diplomingeniørstuderende velkommen. Da det godt kan blive en lang dag, har vi arrangeret
frokost til jer. Du kan også selv medbringe en madpakke, hvis der er særlige hensyn i forhold til mad. Et detaljeret
program finder du i det vedlagte "Program for introdagen tirsdag den 29. januar 2019".

Rustur
Onsdag d. 30. januar 2019 tager alle de nystartende studerende afsted på rustur. Rusturene varer 4 dage med 3
overnatninger. 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 det samme retningshold, du skal holde et ugentligt møde med det næste halve år.
Yderligere information om selve rusturen fremsendes på mail i ugen op til turen. Tjek evt. spamfilter!
Du kan tilmelde dig rusturene på http://studiestart.pf.dk/

Første undervisningsdag
Din første undervisningsdag er mandag d. 4. februar 2019, som står i mekanikkens tegn. Vi ved i skrivende stund
ikke, hvor I skal møde denne dag, men det kan vi fortælle dig, når vi mødes på introdagen.

Planlagte datoer
Nedenstående er events i foråret, så du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen.


Rusjoint 8. februar (koncert)



Forårsjoint 15. marts (koncert)

Vi glæder os til at møde dig og dine nye medstuderende!

Med venlig hilsen
Vektorerne på Diplom Maskinteknik
Daniella, Ellen Mikkel, Rasmus, Daniel og Henrik

Facebook
Vi har lavet en gruppe på Facebook ved navn Maskinteknik - V19, som er for jer og os, og som du kan bruge
gennem hele din studietid til fx generelle spørgsmål til dine medstuderende eller os:
https://www.facebook.com/groups/1812720122161533/about/

Spørgsmål
Har du svært ved at finde vej, kommer du for sent, har du nogle spørgsmål, eller har du generelt brug for
hjælp, er du velkommen til at kontakte undertegnede.
Du kan også vælge at downloade app'en "DTU Guide", som hjælper dig til at finde vej.

Henrik tlf.: 31 95 52 72

Program for introdagen tirsdag den 29. januar 2019
Tid

Aktivitet

Sted

09.00-

Velkomst og hygge med vektorerne

Byg. 421

Introduktion til Maskinteknik ved studieleder Mads Peter Schreiber

Byg. 421

Rundvisning på DTU, hygge og små lege med vektorerne og frokost

DTU

Officiel velkomst til DTU ved rektor Anders Bjarklev, dekan Martin Vigild og

Bygning 107,

den kommende formand for PF Søren Kuhberg

Oticon

Hygge med vektorer og alle nystartende studerende i S-Huset. Der vil være

S-Huset

09.30
09.3010.30
10.3014.30
14.30

16.00-??

mulighed for at købe eller bestille mad.

Program for rusturen
Onsdag d.

Afgang til rustur.

30/1

Det eksakte tidspunkt og mødested er forskelligt fra rustur til rustur. Du kan se,

DTU

hvor og hvornår du skal møde op i den separate invitation til din rustur, som
kommer en uges tid før afgang via mail. Tjek evt. spamfilter.
Onsdag -

Programmet for rusturen er hemmeligt. Det eneste, vi kan afsløre, er, at det bliver

lørdag

enormt sjovt!

Lørdag d.

Hjemkomst fra rustur (om eftermiddagen for de fleste ture).

2/2

Når vi kommer hjem fra rusturen, er der mulighed for at mødes med alle de andre
nystartende studerende og høre deres røverhistorier.

Danmark

DTU

