Kære nye studerende på Bioteknologi 2019
Velkommen til Danmarks Tekniske Universitet!
Vi, Koordinator af Bachelor Studiestarten (KABS) og vektorerne (rusvejlederne), ønsker dig
tillykke med optagelsen på Bioteknologi. I anledning af din optagelse, vil vi gerne invitere
dig til en introduktion til studielivet på DTU fredag d. 23. august 2019 kl. 9.00 i bygning
208 på DTU Campus i Lyngby, hvor der bydes på morgenmad. Her vil du møde dine nye
medstuderende og studieleder Jan Martinussen, som vil give en præsentation til studiet.
Derudover vil du blive introduceret for din vektorgruppe og en tilhørende vektor, som vil
guide dig gennem dit første semester på DTU. Du vil også her møde dit buddyhold, som er en
vektorgruppe fra Teknisk Biomedicin, der også har en vektor, som vil kunne hjælpe dig.
Herefter vil du sammen med din vektorgruppe og dit buddyhold få en rundvisning på DTU
Campus, hvor vi skal lære hinanden at kende ved at lege en masse sjove lege. Til sidst vil vi
ende i bygning 101B ved Sportshallen kl. 15.00 til en officiel velkomstreception. Her vil
DTU’s rektor og dekan samt formanden for studenterforeningen Polyteknisk Forening (PF)
give en fælles velkomst til alle nystartende bachelorstuderende. Efter talen vil der blive
serveret en sandwich og en valgfri drikkevare. Da der først bliver serveret noget spiseligt
efter velkomsten, opfordrer vi dig til at medbringe lidt frokost. Det officielle arrangement
slutter ved 16-tiden inkl. hygge med sandwich og drikkevarer.
Til sidst samles alle nye Bioteknologi- og Teknisk Biomedicinstuderende i vores fredagsbar
“Etheren”, hvor der vil være mulighed for at købe drikkelse og lære din vektor og dine
medstuderende bedre at kende.
Da det ikke er muligt at betale med kort i Etheren, opfordrer vi dig til at medbringe kontanter.
Du har mulighed for at bestille pizza på dagen til aftensmad, som vi organiserer. Derefter vil
vi sammen besøge en eller flere af de andre fredagsbarer herude på campus.
På introdagen vil det være muligt at købe en billet til SenSommerfesten, som afholdes d. 6.
september. Billetten koster 80 kr., og din vektor vil fortælle dig mere om begivenheden og
hjælpe dig med at anskaffe en billet. Husk kontanter til køb af billet.
Til sidst i brevet vil du finde programmet for introdagen samt et kort over DTU campus. På
kortet er der indtegnet pile, som viser vej til mødestedet på introdagen. Der vil stå vektorer
rundt omkring på campus med skilte, som guider dig den rigtige vej.
Derudover er der andre relevante informationer og vigtige datoer for dig.

Rusturen
Alle nye studerende på DTU får tilbud om at komme på rustur. DTU tilbyder tre forskellige
typer rusture. Den ene mulighed er 4-dages turene. På disse ture vil man være afsted i fire dage
med tre overnatninger. 4-dages turene ligger hhv. d. 24. – 27. august og 27. – 30. august. Det
er af logistiske årsager desværre ikke muligt at ønske, hvilken af de to man vil deltage i.
Derudover afholdes tre weekendrusture, hvoraf den ene er alkoholfri. Alle weekendrusture
ligger d. 23. - 25. august. Det betyder, at man tager afsted, når introdagen er slut.
Har du lyst til at deltage i en engelsksproget rustur? Her vil du få mulighed for være afsted
med nye studerende fra hele verden på en tur, hvor der primært vil blive talt engelsk. Læs
mere herom på https://studiestart.pf.dk/rustur/
Husk tilmelding!
På rusturen, hvor din vektor og andre fra din vektorgruppe tager med, er der mulighed for at
stifte bekendtskab med studerende på tværs af retningerne på DTU, hvorfor vi stærkt
opfordrer dig til at tage på rustur. Du vil modtage en separat invitation ca. en uge før den
pågældende afgang, hvori der vil være detaljerede oplysninger om udklædning, mødetid og sted for den rustur, du og din vektorgruppe skal på.

Første undervisningsdag
Din første undervisningsdag finder sted mandag d. 2. september, hvor du skal til kurset
Matematik 1 i bygning 303A. Da det er din første dag, vil vi mødes kl. 8.30 i bygning 208 på
DTU Campus i Lyngby (samme sted som vi mødes til introdagen). Her vil vi spise lidt
morgenmad og kl. 9.30 vise dig over til bygning 303A til undervisningslokalet. Hvis du ikke
vil deltage i fælles morgenmad, kan du møde os ved Matematiktorvet i 3. kvadrant.
I løbet af uge 35 vil du kunne se dit kommende skema på:
https://www.dtu.dk/Uddannelse/Studieliv/Ny-paa-DTU/Intro-til-Bachelorer#skema-oglokaler
Mere information om at være ny på DTU kan findes her:
https://www.dtu.dk/uddannelse/studieliv/ny-paa-dtu

Har du spørgsmål, er du faret vild, kommer du for sent til introdagen, eller har du bare lyst til
at hyggesnakke, så frygt ej! Vektorerne er her for dig! Du er mere end velkommen til at
kontakte nedenstående vektorer for hjælp:
Mille: 22 55 82 36
Emma A: 22 97 77 66
Vi glæder os meget til at møde dig og ikke mindst til at give dig den bedste studiestart!
Mange kærlige hilsner,
din KABS og super charmerende vektorer for Bioteknologi
Rolf (KABS), Emma A., Mille, Lea, Lasse, Rani, Emma G. og Joachim.

Program for introdagen
Tid

Aktivitet

Sted

9.00-10.00

Morgenmad og velkomst

Bygning 208

10.00-11.00

Velkomst ved studieleder
Jan Martinussen

Bygning 208

11.00-15.00

Lær dit vektor- og
buddyhold at kende +
rundvisning

15.00-?

Officiel velkomst ved
DTU’s rektor og dekan samt
formanden for PF

Bygning 101B

Efter officiel velkomst seeeent

Hygge i Etheren

Bygning 208

Program for rusturen
Weekend- eller alkoholfri weekendrustur
- Afgang fra DTU fredag den 23. august efter den officielle velkomst.
- Ankomst til DTU søndag den 25. august. Efter ankomst hygges der med studerende
fra egen og øvrige rusture.
Første 4-dages rustur
- Afgang fra DTU lørdag den 24. august
- Ankomst til DTU tirsdag den 27. august. Efter ankomst hygges der med studerende
fra egen og øvrige rusture.
Anden 4-dages rustur
- Afgang fra DTU tirsdag den 27. august.
- Ankomst til DTU fredag den 30. august. Efter ankomst hygges der med studerende fra
egen og øvrige rusture.

Andre vigtige datoer
Dato

Aktivitet

Sted

3. september

Første fest i Osten

Professor Ostenfeld Kollegiet
Rævehøjvej 36, 2800 Kgs.
Lyngby

6. september

SenSommerfest

Bygning 101

20. september

RusJoint

Bygning 101

4.-6. oktober

Fælles hyttetur for alle
nystartede studerende på
Bioteknologi og Teknisk
Biomedicin

Klinteborg
Ribsvej 9, Ordrup
4540 Fårevejle

10. oktober

Det seriøse motionsløb

DTU Lyngby

11. oktober

Det useriøse motionsløb

DTU Lyngbys fredagsbarer

14.-20. oktober (uge 42)

Efterårsferie

6.-21. december

Eksamensperiode

22. december-5. januar

Juleferie

Hver uge

Kagemøde:
Hygge i frokostpausen med dit
vektor- og buddyhold, hvor
man skiftes til at medbringe
kage og bliver opdateret på,
hvad der foregår på DTU, både
af sociale og faglige
arrangementer.

Som regel i bygning 208

Kort over DTU Lyngby

