Velkommen til Diplom Produktion
Først vil vi, dine kommende vektorer (rusvejledere), ønske dig tillykke med optagelsen på
Diplom Produktion ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU)! På dit første semester vil alle
blive delt op i mindre grupper, der hver får tilknyttet en vektor. Din vektor er en ældre
studerende, som vil guide dig igennem rusturen og hele dit første semester. For at få dig godt i
gang med studiet afholdes der en række introarrangementer i løbet af foråret med fokus på det
sociale. Det første arrangement er introdagen, som finder sted tirsdag d. 29. januar fra kl.
9:00 på Ballerup Campus foran hovedindgangen (indgang 15). Længere nede i brevet er
der et program for dagen.
Det andet arrangement er rusturene, som bliver afholdt fra onsdag d. 30. januar til lørdag d.
2. februar. Disse rusture finder sted i hytter på Sjælland og har afgang med bus fra DTU Lyngby
Campus. Rusturene skal man aktiv tilmelde sig på https://studiestart.pf.dk
Efter tilmelding vil der komme mere information om rusturen cirka en uge i forvejen. Disse
informationer sendes via mail (det er derfor vigtigt, at du også tjekker dit spamfilter i denne
periode, så du ser din rustursinvitation).
Efter rusturen kommer første semesterdag, som falder mandag d. 4. februar.
Der følger i løbet af foråret en række arrangementer, som vil give dig mulighed for at skabe et
netværk her på DTU. Informationer om disse arrangementer vil blive givet til dig via din vektor.
Introdag d. 29. januar 2019
Dagen starter med, at vi mødes kl. 09:00 på Ballerup Campus foran hovedindgangen
(indgang 15) (se vedlagt kort A). Her vil dine vektorer og din KABS byde dig velkommen med
forskellige oplæg, aktiviteter og rundvisning, så du kan lære din studieretning, dine
medstuderende samt campus at kende. Vi vil starte med at spise morgenmad sammen. Hvis
du har brug for mere mad i løbet af dagen, skal det medbringes, ellers kan du købe mad i
kantinen. Efter at dine vektorer har ønsket dig velkommen og vist dig campus, vil en bus køre
fra Ballerup Campus til Lyngby Campus kl. 13:30. Det vil være muligt at medbringe cykel i
bussen!
På Lyngby Campus (se vedlagt kort B) vil der være velkomsttale kl. 14:30 i Oticon Salen ved
rektor, dekanen og den tiltrædende formand for Polyteknisk Forening (studenterforeningen på
DTU). Dagen slutter derefter af med hygge sammen med dine medstuderende og vektorer.
Der er IKKE arrangeret bus retur til Ballerup Campus!

Praktisk information
Hvis du skulle fare vild eller blive forsinket på introdagen, er du velkommen til at kontakte en
vektor på telefonnummeret på næste side. Hvis du har andre spørgsmål, der ikke omhandler
introdagen, kan du skrive til KABS.
KABS (Koordinator Af Bachelor Studiestarten) er den person, som har det overordnede ansvar
for studiestarten på din retning. Du er også velkommen til at kontakte din KABS, hvis du har
spørgsmål til studiestarten eller studiet.

Vi glæder os til at møde dig!
Mange hilsner fra din KABS og vektorer, hhv.
Louise, Nikolaj, Caroline & Svend.

(KABS) Koordinator Af Bachelor Studiestarten for Diplom Produktion 2018/19

Mail: landschofflouise@gmail.com
Telefonnummer på vektorer:
Nikolaj
41 78 43 45
Caroline
41 82 50 24
Svend
30 82 98 83
Program for tirsdag d. 29. januar
Kl. 09:00
Kl. 10:30
Kl. 12:30
Kl. 13:30
Kl. 14:30
Kl. 16:00 -?

Velkomst ved vektorer og KABS
Morgenmad
Oplæg og aktiviteter
Rundvisning
Afgang med busser fra Ballerup Campus til Lyngby Campus
Velkomst ved bl.a. rektor i Oticon Salen
Afslutning på dagen/S-huset eller Kælderbaren

Arrangementer i foråret 2019
Tirsdag d. 29. januar
Onsdag d. 30. januar – lørdag d. 2. februar
Mandag d. 4. februar

Introdag
Kl. 09:00 Ballerup Campus, hovedindgangen. (se
kort A)
Rusture
Første undervisningsdag på DTU

Kort (A) over Ballerup Campus

Kort (B) over Lyngby Campus

