Kære nye studerende på Byggeteknologi 2019
Velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU)!
Vi, vektorerne (rusvejlederne) og KABS (Koordinator af Bachelor Studiestarten), ønsker dig
hjertelig velkommen på Civil Byggeteknologi. Vi vil gerne invitere dig til introdag på DTU fredag
den 23. august. Du vil her få mulighed for at møde dine nye studiekammerater på Byggeteknologi
samt din vektor og dit retningshold. Ønsker du at gøre brug af denne lækre mulighed, skal du møde
på Brovej, bygning 118 kl. 09.00 på DTU Lyngby Campus, hvor vi vektorer vil byde dig
velkommen med morgenmad. I løbet af introdagen vil du blandt andet få en rundvisning på DTU, så
du kan stifte bekendtskab med din fremtidige studieplads. Dagen vil slutte med den officielle
velkomstreception på DTU, hvor du sammen med alle andre nystartende studerende vil blive budt
velkommen af rektor, dekanen og formanden for studenterforeningen Polyteknisk Forening (PF).
Efter receptionen bliver du budt på en sandwich samt øl og vand. Efter den officielle del kan du og
dine studiekammerater hygge videre med vektorerne, som vil sørge for, at I senere på aftenen kan
købe lidt aftensmad og drikkelse. 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. Du kan finde en detaljeret plan for dagen 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/
Det hold, du møder om fredagen sammen med din vektor, er også det hold, du skal på rustur med
(gælder ikke for weekendrusture). Selvom du ikke har mulighed for at deltage på rusturen, er det en
rigtig god ide at møde op til introdagen om fredagen, fordi det er det samme hold, som du skal
holde et ugentligt møde med det næste halve år. Yderligere information om rusturen og
weekendrusturene får du på mail inden for en uge før afholdelse af turen. Tjek evt. spamfilter! Husk
tilmelding på https://studiestart.pf.dk/.

Første undervisningsdag
Din første undervisningsdag er mandag d. 2. september. Her vil vi mødes til frokost kl. 12.00,
hvorefter vi vil følge dig og dine nye studiekammerater på Byggeteknologi til lokalerne for jeres
første forelæsning. Vi ved i skrivende stund ikke, hvor vi skal mødes denne dag, men det kan vi
oplyse jer om, når vi mødes på introdagen.

I slutningen af uge 35 kan du se dit kommende skema på:
https://www.dtu.dk/Uddannelse/Studieliv/Ny-paa-DTU/Intro-til-Bachelorer#skema-og-lokaler
Vi glæder os til at møde dig og dine nye medstuderende!
Med venlig hilsen
Din KABS og de super søde vektorer på Civil Byggeteknologi
Mette (KABS), Alexander, Amanda, Casper, Jonas, Magnus, Marie, Sofie, Simon og Timon

Program for introdagen fredag den 23. august 2019
Tid
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-15.00
15.00-15.35

15.35-??.??

Aktivitet
Morgenmad med de nye studerende på Byggeteknologi
Introduktion til Byggeteknologi ved bachelorstudieleder Per
Goltermann
Rundvisning på DTU, hygge med vektorerne (husk småpenge til
øl og vand) og fællesbillede
Officiel velkomst til DTU ved rektor Anders Bjarklev, dekan
Lars Christoffersen og Polyteknisk Forenings formand Søren
Kuhberg.
Hygge med vektorer og alle nystartende studerende. Der kan
købes mad og drikke i vores fredagsbar, Diagonalen.
Weekendrusturene tager afsted. Nærmere information herom i
invitationsmailen.

Sted
Bygning 118
Bygning 118
DTU
Bygning 101 B,
Sportshallen
Bygning 116,
Diagonalen

Spørgsmål
Hvis du har svært ved at finde vej, kommer sent, har nogle spørgsmål eller generelt har lyst til en
hyggelig samtale, er du velkommen til at kontakte KABS på følgende:
Mette Steinlein Christensen: tlf.: 60301443

mail: s153478@student.dtu.dk

Kort over DTU kan findes på https://www.dtu.dk/Om-DTU/Kontakt-og-besoeg/Find-vej

