Kære nye miljøst 2019
Velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og dit nye studium!
Vi, dine vektorer (rusvejledere) på Vand, Bioressourcer og Miljømanagement (i daglig tale Miljø), glæder os
rigtig meget til at møde dig og byde dig velkommen til dit nye studium. Vi er alle ældre studerende på Miljø,
og vi vil være dine vejledere i dit første semester her på DTU. Vores opgave er at give dig en god start på dit
nye civilingeniørstudium og sørge for masser at sjov med os og dine nye studiekammerater. Du vil fra starten
blive tilknyttet en vektorgruppe, som består af cirka 7 andre nye studerende samt en vektor.

Introdag - fredag d. 23. august 2019
Det er din allerførste dag på DTU. Vi mødes kl. 9.00 i bygning 113 lokale 011 (se kort) til en hyggelig velkomst
og fælles morgenmad. Det bliver første gang, du møder alle dine nye studiekammerater, og vi har i den
anledning sørget for en masse sjove lege. Derefter vil der være rundvisning på campus, hvor der undervejs
selvfølgelig også vil være tid til hygge. Dagen vil slutte af med en officiel velkomst af rektor, dekanen og
formanden for studenterforeningen Polyteknik Forening (PF) i bygning 101, hvor du vil blive budt på en
sandwich samt en øl eller sodavand. Herefter kan du, dine nye studiekammerater og vi vektorer hygge. Om
aftenen vil vi sørge for, at der kan købes lidt aftensmad og drikkelse, hvis man lyster.

Rustur
Rusturene er arrangeret på tværs af alle retningerne på DTU. Du vil derfor komme afsted sammen med din
egen vektorgruppe, dvs. ca. 7 andre studerende fra Miljø, en af os vektorer og derudover en masse andre
nye studerende fra hele DTU. Det bliver brandsjovt, og du vil på den måde få et stort netværk på tværs af de
to campusser (Lyngby og Ballerup) allerede tidligt i dit studium.
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/
Husk tilmelding til rusturen

Første undervisningsdag
Mandag d. 2. september 2019 bliver din første undervisningsdag i semestret. Her vil vi mødes til en hyggelig
fælles morgenmad kl. 8.30 i bygning 113 lokale 011 (samme sted som på introdagen), hvorefter vi vil følge jer
over til jeres første forelæsning, Matematik 1, i bygning 306 kl. 10.00.
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

Vigtige datoer

Herunder har vi skrevet nogle vigtige datoer, så du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen:
- Introdag, fredag d. 23. august 2019
- Rusweekend, fredag d. 23. august – lørdag d. 25. august 2019
- Rustur, lørdag d. 24. august – tirsdag d. 27. august 2019 eller tirsdag d. 27. august - fredag d. 30.
august
- Første semesterdag, mandag d. 2. september 2019
- Sensommerfest, fredag d. 6. september 2019 (første fredag i semestret)
- Rusjoint, fredag d. 20. september 2019
- Miljøhyttetur, fredag d. 27. – søndag d. 29. September 2019
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