Kære nye studerende på Design og
Innovation
Velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU)!
Vi, vektorer (rusvejledere) og KABS (Koordinator Af Bachelor Studiestarten) på Design og
Innovation, ønsker dig hjertelig velkommen på Civil Design og Innovation, og vi vil gerne
invitere dig til introdag på DTU fredag d. 23. august 2019. Du vil her få mulighed for at møde
dine nye studiekammerater på Design og Innovation, dit vektorhold bestående af 8-10
medstuderende samt den vektor, der vil være knyttet til dit vektorhold på 1. semester. Vi
glæder os til at se dig i bygning 414 kl. 09.00 på DTU Lyngby Campus (se vedlagte kort),
hvor vi vektorer vil byde dig velkommen med morgenmad. På
introdagen vil du blandt andet få en rundvisning på DTU, så du
kan stifte bekendtskab med din fremtidige studieplads. Dagen
vil slutte af med den officielle velkomst, hvor du sammen med
alle andre nystartende bachelorstuderende på DTU vil blive
budt velkommen af rektor Anders Bjarklev, dekan Lars
Christoffersen og formanden for studenterforeningen
Polyteknisk Forening (PF), Søren Kuhberg. Efter velkomsten bydes du på en sandwich samt
noget læskende.
Da det godt kan blive en lang dag, vil vi holde en lille frokostpause undervejs, hvor der vil
være mulighed for at spise en medbragt madpakke eller for at købe mad i DTU's kantine.
Efter den officielle del kan du og dine studiekammerater hygge videre med vektorerne i
Diamanten, som er den fredagsbar, der er tilknyttet Design og Innovation. Der vil være
mulighed for at købe mad lavet af studierådene for de retninger, der er tilknyttet 4.
kvadrant. Vi opfordrer dig meget til at prioritere denne dag, da den vil være spækket med
information og sjov, og det vil samtidig være dit første møde med alle de andre kommende
studerende. Du finder en detaljeret plan i det vedlagte "Program for introdagen fredag den
23. august 2019".

Rustur
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!

Første undervisningsdag
Din første undervisningsdag er mandag d. 2. september 2019.
Din vektor vil med sikkerhed gerne hjælpe dig, så du ikke er i tvivl om, hvor og hvornår din
undervisning starter. På dit 1. semester har du kurserne: Brugerorienteret Design,
Produkters brug og design, Matematik 1 (både 1. og 2. semester) og Visuel kommunikation.
I løbet af uge 35 kan du se dit endelige skema på
https://www.dtu.dk/Uddannelse/Studieliv/Ny-paa-DTU/Intro-til-Bachelorer#skema-oglokaler.

Indkøb af studiebøger og andre materialer til 1. semester
Under ”Har du bestilt din bogpakke” på studiestartssiden får du informationer om, hvilke
bøger og materialer (tegnegrej m.m.) du skal bruge til det første semester. Det kan både
købes over internettet med levering flere uger før studiestart, men det kan også købes fysisk
i den boghandel, der ligger på DTU Lyngby Campus, Polyteknisk Boghandel. I løbet af
introdagen den 23. august vil der også være mulighed for at købe dine bøger og andre
materialer sammen med din vektor. Derudover har boghandelen åben alle dage på DTU, og
den har en garanti for, at de nødvendige bøger til de forskellige studier aldrig er udsolgte, så
du skal derfor ikke føle dig stresset over at nå at købe dine bøger i tide!

Planlagte datoer
Nedenstående er events og datoer, så du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Der vil
komme flere arrangementer i løbet af dit første semester - du vil få dem i en kalender på
introdagen d. 23. august.
●
●
●
●

SenSommerFest, fredag d. 6. september
RusJoint, fredag d. 20. september
Useriøse motionsløb, fredag d. 11. oktober
Hyttetur for retningen, fredag d. 25.-27. oktober

Vi glæder os rigtig meget til at møde dig og dine nye medstuderende!
Med venlig hilsen
vektorerne og KABS på Civil Design og Innovation
Anna, Rose, Emil, Sam, Sofie, Jakob, Josefine, Anna og Mathias (KABS)
Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til din KABS
Mathias Nikolaj Linderod Albrechtsen

Mobil: 53 88 27 53
Mail: s174311@student.dtu.dk

Program for introdagen fredag den 23. august 2019
Tid
09.00-10.00
10.00-11.30
11.30-12.30
12.30-14.45
15.00-15.35

Aktivitet
Morgenmad med de nye studerende på Design og Innovation
Introduktion til Design og Innovation samt velkomst ved studieleder
Daniela Cristina Antelmi Pigosso
Frokost (som du selv skal medbringe/købe)
Forskellige ryste-sammen-aktiviteter
Modtagelsesreception ved rektor, bachelordekanen og PF’s formand

15.45-17:00

Rundvisning på DTU

17:00 - ???

Mulighed for at købe mad, hygge, sjov og festligheder med de andre
kommende studerende og din vektor

Sted
Bygning 414
Bygning 414
DTU
Bygning 414
Byg. 101B,
Sportshallen
Alle de nice
steder
Diamanten

