Kære nystartende studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Velkommen til Diplom Kemi- og Bioteknik og Diplom
Kemiteknik og International Business.
Stort tillykke med optagelsen på DTU.
Vi, vektorerne (rusvejlederne) på Diplom Kemi- og
Bioteknik og Diplom Kemiteknik og International Business,
sender hermed lidt information om studiestarten på DTU.
Første undervisningsdag er mandag d. 2. september 2019.
I ugen op til har vi planlagt et introforløb, der består af en introdag og en rustur. Det vil give
dig mulighed for at lære dine kommende medstuderende at kende og høre mere om dit
studium, studielivet og DTU generelt.
Introdag
Introdagen starter på DTU Lyngby Campus fredag d. 23. august kl. 9.00 i bygning 101B i
Sportshallen. Her vil der være velkomst ved rektor, dekanen og formanden for
studenterforeningen Polyteknisk Forening (PF).
Der vil stå vektorer rundt omkring på DTU, som kan guide dig det rigtige sted hen.
Efter den officielle velkomst vil dine vektorer stå klar foran Sportshallen. Se efter skilte med
din retnings navn.
I løbet af dagen vil du blive introduceret til dit vektorhold og DTU. Vejen vil også gå forbi
boghandlen, hvor du kan købe de bøger, du skal bruge det 1. semester.
Husk at spise morgenmad hjemmefra - vi sørger for en let frokosten. Programmet slutter ca.
kl. 16.00, men det vil herefter være muligt at nyde en sodavand eller en øl og møde
studerende fra andre retninger i en af vores fredagsbarer (nogle barer tager kun kontanter).
Det er vigtigt, at du kommer på introdagen, selvom du ikke skal med på rusturen, da du får
en masse vigtige informationer og møder dit kagehold. Dit kagehold er en gruppe af
studerende fra din egen retning, som er tilknyttet en vektor. Denne vektor vil holde et
kagemøde én gang om ugen, hvor vigtige informationer vil blive givet, og der vil være
mulighed for at stille spørgsmål om f.eks. universitetet, arrangementer, kurser osv. Der er
som regel kage til kagemøderne :-)
Vi har oprettet en Facebookgruppe med navnet ” D. Kemi s2019”
(https://www.facebook.com/groups/683243322104180/), som du meget gerne må melde
dig ind i. Her kan du finde os vektorer og KABS, så hvis du har spørgsmål, kan de også stilles
hér.

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/
På en rustur vil du være sammen med studerende fra din egen retning, men også fra mange
andre retninger. På rusturen er der planlagt en masse sjove og hyggelige fællesaktiviteter,
så der er stor mulighed for at lære en masse nye mennesker at kende. Der vil på turene også
være sørget for mad, som ældre studerende kommer og laver for os. Det er super hyggeligt
at tage på rustur og en mega fed mulighed for at lære nye mennesker at kende inden
studiestart.
For dem, der ikke har fået nok, fortsætter hyggen på DTU og senere i Kælderbaren i bygning
101 E, hvor man kan møde studerende fra de andre rusture.
Du vil modtage mere information om rusturen i ugen op til! Så husk at tjekke din mail og dit
spamfilter i tilfælde af, at mailen lander der.
Husk tilmelding til rustur på https://studiestart.pf.dk/.
PF – Polyteknisk Forening
Hvis du tilmelder dig rusturen, anbefaler vi, at du også melder dig ind i Polyteknisk Forening
(PF), som er DTU’s studenterforening. Det er blandt andet dem, som står for rusturen og
mange andre arrangementer på DTU samt udbyder diverse rabatter i PF-caféer på campus.
Hvis du vil vide mere om PF, kan du gå ind på http://www.pf.dk/.
Arrangementer i efteråret 2019
Dato

Arrangement

Mandag d. 2. september

Første undervisningsdag (yderligere info vil komme
senere*)

Fredag d. 7. september

Sensommerfest for alle studerende

Fredag d. 20. september

Rusjoint (koncert med indledende middag inddelt i
rusturene)

Fredag d. 11. oktober

Useriøse motionsløb (barcrawl over hele DTU i
retningsvektorhold)

D. 25. – 27. oktober

Hyttetur for Diplom Kemi- og Bioteknik og Diplom
Kemiteknik og International Business

* I slutningen af uge 35 kan du se dit kommende skema på
https://www.dtu.dk/Uddannelse/Studieliv/Ny-paa-DTU/Intro-til-Diplomingenioerer#skemaog-lokaler
Program for introdagen fredag d. 23. august 2019:
Kl. 9.00 – 10.30
Velkomst med bl.a. rektor
Kl. 10.30-12.00
Kort oplæg fra studielederen og intro til din vektorgruppe
Kl. 12.00-13.00
Frokost og hygge i vektorhold
Kl. 13.00-15.00
Rundvisning
Kl. 15.00-????
Mere hygge, evt. aftensmad m.m.
Vi glæder os meget til at møde dig!
Mange hilsner fra vektorerne & KABS,
Sallie, Peter, Frederik, Mads, Jonathan, Rasmus, Emil, Hannah, Magnus og Stine

Har du yderligere spørgsmål, eller farer du vild på introdagen, kan du kontakte KABS
(Koordinator af Bachelor Studiestarten) på:
Stine Malene Kure
Tlf.: 42 21 87 78
E-mail: Stinemalenekure@hotmail.com

