Introbrev til Strategisk Analyse og Systemdesign fra Koordinator af Bachelor Studiestarten

Kære nystartende studerende!
Tillykke med optaget og hjertelig velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og dit
kommende studium på bachelorretningen Strategisk Analyse og Systemdesign (SAS).
Som nyoptaget studerende får du kastet mange informationer i hovedet på én gang, og det skal
derfor med det samme gøres klart, at dette brev kommer fra de studerende, som skal sørge for en
god og sjov studiestart for dig og dine nye medstuderende. Vi består af seks rusvejledere (vektorer)
og én Koordinator af Bachelor Studiestarten (KABS), som alle er ansat af DTU’s studenterforening,
Polyteknisk Forening (PF). Sammen har vi arrangeret et fedt introforløb til dit studium på DTU, så
du kan komme godt i gang.

Introdag på SAS
Din første mødedag og mødested i forbindelse med dit nye studium vil være til introdagen

fredag d. 23. august kl. 09:00 i bygning 421 lokale 73 på DTU.
Se brevets sidste side for et kort over DTU, hvorpå bygning 421 er markeret. Der vil desuden stå
vektorer omkring bygningen for at guide dig i den rigtige retning.
På introdagen vil du blive mødt af dine nye medstuderende samt KABS og vektorerne, der skal
hjælpe dig i gang med studiet. I dagens løb vil du få en introduktion til DTU, til retningen og til
studielivet generelt.
Dagens program er:

Tid
09:00
11:00
12:00
15:00

Aktivitet

Sted

Morgenmad

Bygning 421

Velkomst v. studielederen mfl.

Bygning 421

Rundvisning på DTU

Bygning 421

Modtagelsesreception v. rektor,
dekanen og formanden for PF
16:00 Hygge, aftensmad og fredagsbar

Bygning 101B
Bygning 414

Fra DTU har du modtaget et brev, hvori du inviteres til receptionen kl. 15:00. I løbet af dagen er der
arrangeret sociale lege, således at første dag på DTU bliver en sjov oplevelse, hvor man kan få lov
til at være sammen med sine nye medstuderende.
Efter den officielle modtagelsesreception vil der blive serveret en sandwich og noget at drikke. Når
programmet slutter ca. kl. 16:00, vil der efterfølgende være mulighed for at hygge videre med de
andre studerende i vores fredagsbar, Diamanten. Her vil der blive lavet mad, som kan købes

Side 1 af 3

Introbrev til Strategisk Analyse og Systemdesign fra Koordinator af Bachelor Studiestarten

sammen med noget drikkelse – enten med eller uden alkohol. OBS! Det vil kun være muligt at
betale med kontanter til dette arrangement.

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/

Vi opfordrer på det kraftigste alle til at deltage på en af disse rusture!

Dit første semester
Mandag d. 2. september starter dit første semester officielt. Her er det forventet, at du allerede er
klar til studiet og har anskaffet dine studiebøger. De kan bestilles på www.polyteknisk.dk. Det er
ligeledes forventet, at du ved, hvor du skal møde op. Som hjælp dertil vil du blive tilknyttet én
vektor, som er dedikeret til at hjælpe dig og en mindre gruppe andre nye SAS-studerende. Det er
også denne vektor, du evt. skal på rustur med.
I løbet af første semester vil den samme gruppe studerende (din rusgruppe) have ugentlige
kagemøder med jeres vektor. Det er hyggelige frokostmøder, hvor du vil blive informeret om
diverse praktiske datoer og sociale events. Samtidig er det en oplagt mulighed for at stille spørgsmål
til vektoren.
Det første semester vil indeholde nogle forskellige sociale aktiviteter, hvoraf nogle er sammen med
dine medstuderende på SAS, alt imens andre er sammen med flere af de nye studerende på DTU.
Information vedrørende datoer for nogle af disse arrangementer findes nederst på siden.

KABS og vektorerne på Strategisk Analyse og Systemdesign glæder sig til at se dig

fredag d. 23. august kl. 09:00 i bygning 421 på DTU.
Mange hilsner fra dine vektorer og din KABS
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Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at kontakte din
KABS, Marie Sjørslev Pedersen, på 25 75 30 12 eller s174329@student.dtu.dk

Vigtige arrangementer på første semester

Dato
23. august
23.-25. august
24. august - 27. august
27. august - 30. august
2. september
6. september
20. september
4.-6. oktober

Arrangement
Introdag på DTU
Weekendrustur
Rustur 1
Rustur 2
Semesterstart
Sensommerfest
Rusjoint
Intro-hyttetur for SAS
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