Kære nye studerende på Kunstig Intelligens og Data 2019
Først og fremmest hjerteligt tillykke med din optagelse på bachelorretningen i Kunstig Intelligens
og Data og velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
I en tid, hvor det stormer ind med information, vil vi gerne benytte lejligheden til at sige, at dette
brev er fra Polyteknisk Forening, i daglig tale PF, der er studenterforeningen på DTU.
Vi, din Koordinator af Bachelor Studiestarten (KABS) og dine vektorer (rusvejledere), har glæden
af at kunne introducere dig til livet på Civil Kunstig Intelligens og Data samt studielivet generelt.
Vi er derfor henrykte over at kunne invitere dig til:
introdag fredag d. 23. august 2019 kl. 9:00 i Bygning 342
på DTU Lyngby Campus – se vedlagte kort!
På dagen vil du møde dine medstuderende, din egen vektor, din KABS og din studieleder. Som
nævnt ovenfor mødes vi kl. 9:00 og spiser lidt let fælles morgenmad. Herefter har dine vektorer
planlagt nogle sjove og hyggelige aktiviteter, hvor du blandt andet bliver vist rundt på campus.
Vi følges ad til velkomstreception ved rektor Anders Bjarklev, dekan Lars Christoffersen og
formanden for PF, Søren Kuhberg, i bygning 101. Efterfølgende vil der blive serveret sandwich og
lidt drikkevarer. Det er imidlertid først ud på eftermiddagen så husk endelig noget mad, hvis du
skulle blive sulten undervejs.
Når disse aktiviteter er overstået, vil vi gerne opfordre til, at du bliver og drikker en æblejuice, en
sodavand, en øl eller hvad du lige føler for i Hegnet, der er en af DTU’s fredagsbarer.
Grundet dagens program og muligheder for at møde alle de nye, søde mennesker, vil vi meget
stærkt opfordre dig til at møde op, så du kan få den bedst mulige start på dit nye studie.

Skema for dagen:
Tidspunkt

Aktivitet

Sted

09:00 – 10:30

Fælles spisning og velkomst ved dine
vektorer og din studieleder
Fælles aktiviteter med din vektor og dit
vektorhold
Officiel velkomst ved rektor Anders Bjarklev,
dekan Lars Christoffersen og PF’s formand
Søren Kuhberg
Fælleshygge i DTU’s fredagsbar, Hegnet.

Bygning 342, DTU Lyngby Campus

11:00 – 14:30
15:00 – 15:35

16:00 –

DTU Lyngby Campus
Bygning 101, DTU Lyngby Campus

Bygning 342, DTU Lyngby Campus

Foruden introdagen er der mulighed for at komme på rustur med dit vektorhold.

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 d. 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/
Rusturen er en fantastisk mulighed for at møde nye studerende fra andre retninger, så man
allerede fra starten af studiet kan opbygge et bredt fagligt og socialt netværk.
På rusturen vil der være en masse sociale og faglige aktiviteter, som din vektor og en række
vektorer fra andre retninger har planlagt. Vi vil kraftigt opfordre dig til at deltage på rusturene, da
det er en unik mulighed for at lære sit eget vektorhold og en masse andre nystartende studerende
at kende. De er kort sagt en uvurderlig del af den sociale start på studiet.
Sørg for at få meldt dig til rusturen på dette link: https://studiestart.pf.dk/
Den første undervisningsdag er mandag d. 2. september. Her vil du for første gang opleve,
hvordan undervisningsformen på universitetet er. Det auditorium, hvor forelæsningen vil foregå,
viser dine vektorer dig 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

Til sidst har vi samlet en række vigtige datoer, som dækker nogle af de sociale aktiviteter i den
første periode af dit studium:
Tidspunkt
23/8
23/8 – 25/8
24/8 – 27/8
27/8 – 30/8
2/9
6/9
20/9
4/10 – 6/10

Aktivitet
Introdag
Weekendrusture
4 dages rusture
4 dages rusture
Første undervisningsdag
Sensommerfest
Rusjoint
Introtur for retningen

Sted
DTU Lyngby Campus
DTU Lyngby Campus
Danmark
Danmark
DTU Lyngby Campus
DTU Lyngby Campus
DTU Lyngby Campus

Desuden vil dine vektorer i starten af semestret afholde flere hyggearrangementer, hvor der bliver
rig mulighed for at lave forskellige aktiviteter med dine medstuderende. Det håber vi selvfølgelig,
at du har lyst til at deltage i. Hvis du har spørgsmål til forløbet, eller har problemer med at finde
Bygning 342 på introdagen, er du mere end velkommen til at kontakte
Koordinator af Bachelor Studiestarten ved Kunstig Intelligens og data
Rasmus Ørtoft Aagaard
Telefon: 42 77 26 92 – Email: s164419@student.dtu.dk
Vi glæder os alle sammen til at se dig, og vi håber, at du får en sjov og lærerig tid på Danmarks
Tekniske Universitet.

Kærlige hilsner,
ort over

Dine kommende vektorer og KABS ved Kunstig Intelligens og Data

