Velkommen til Kemi og Teknologi
Vi, dine vektorer og din KABS (Koordinator af Bachelor
Studiestarten) for Kemi og Teknologi, ønsker dig velkommen til
bachelorretningen Kemi og Teknologi på Danmarks Tekniske
Universitet (DTU). Der sker mange ting, når man starter på et
nyt studium. Derfor er vi her for at hjælpe dig godt i gang.
Vektorerne fungerer som guider på rusturen og gennem hele
første semester, hvor vi mødes ugentligt med dig og dine
medstuderende. Du kan læse meget mere om vektorernes rolle i
rusbogen.
Al morskaben starter fredag den. 23. august kl. 9 på
DTU
Vi mødes i bygning 208 (se vedlagte kort på sidste side) kl. 9:00
til morgenmad, hygge og lidt generel studieintroduktion. I løbet
af dagen vil der blive afholdt nogle aktiviteter, hvor du vil lære
DTU, dine medstuderende og os bedre at kende. Sidst på
eftermiddagen afholdes velkomstreception i Sportshallen i
bygning 101 B.
Hvis du aldrig har været på DTU før, eller som så mange andre bare har svært ved at finde rundt, vil
der stå vektorer ved de forskellige busstoppesteder til at hjælpe dig. Du kan kende dem på deres
meget farvestrålende T-shirts med teksten ’Vektor 2019’ påtrykt. Bare spørg dem, så vil de vise dig vej
til bygning 208.
Da dagen godt kan blive lang, er det en god ide at have en madpakke med, som du kan nyde midt på
dagen. Efter velkomstreceptionen vil der være mulighed for at hygge videre med de andre
nystartende studerende, og vi vektorer samt KABS vil sørge for, at du kan købe lidt aftensmad og
drikkelse, så husk kontanter. Hvis du har mulighed for det, så sæt gerne resten af din aften af til
dette.
Det er vigtigt, at du møder op til introdagen, så vidt du har mulighed for det, da der vil blive givet en
masse info. Desuden er det rart lige at have mødt dem, du skal læse sammen med, inden du tager på
rustur.
Angående 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/

Første undervisningsdag
Mandag den 2. september er din første undervisningsdag. Denne dag vil vi byde dig på morgenmad
kl. 8:30 i bygning 208 (samme sted som på introdagen den 23. august). Efterfølgende vil vektorerne
følge dig til den første forelæsning i kurset 01005 Matematik 1, som starter kl. 10:00. Resten af dit
skema kan du se i løbet af uge 35 på https://www.dtu.dk/Uddannelse/Studieliv/Ny-paa-DTU/Introtil-Bachelorer#skema-og-lokaler
Retningshyttetur og andre introarrangementer
Du kan allerede nu sætte kryds i kalenderen i weekenden d. 4. oktober til 6. oktober Her bliver der
afholdt hyttetur for alle nystartende studerende på Kemi og Teknologi. Du kan allerede nu glæde dig det bliver fedt!
I løbet af første semester vil der også komme arrangementer som Sensommerfest (6. september),
Rusjoint (20. september) og faglige arrangementer med blandt andet studiecafe inden din første
matematikaflevering.
Vi glæder os meget til at se dig og er sikre på, at du vil få en sjov, spændende og lærerig tid på DTU.

Med venlig hilsen dine vektorer og KABS:
Augusta, Mathias, Anna, Malthe, Evelyn, Eigil, Nanna, Tor, Simone, Rolf og Kaare
PS Har du brug for at få svar på nogle spørgsmål vedrørende introdagen, kontakt da Kaare (KABS)
på s152098@student.dtu.dk

