Kære nye studerende på Diplom Bygningsdesign 2019
Velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU)!
Vi, vektorerne (rusvejlederne), ønsker dig hjertelig velkommen på Diplom Bygningsdesign, og vi vil gerne
invitere dig til introdag på DTU fredag d. 23. august 2019. Du vil her få mulighed for at møde dine nye
studiekammerater på Diplom Bygningsdesign samt din vektor og dit retningshold. Ønsker du at gøre brug af
denne lækre mulighed, skal du møde op kl. 9.00 i Sportshallen i bygning 101B på DTU Lyngby Campus. Dagen
vil starte med at rektor, dekanen og formanden for studenterforeningen Polyteknisk Forening (PF) byder
velkommen til alle nye studerende. Efter den officielle velkomst vil vi følges ad til bygning 117, hvor der vil
være nogle aktiviteter, så vi lærer hinanden og universitetet lidt at kende. Vi vil holde en lille frokostpause,
hvor vi har sørget for noget lækker mad. Vi forventer, at dagen slutter imellem kl. 15.00-16.00. Der vil herefter
også være åbent i fredagsbaren, hvor du og dine studiekammerater kan hygge videre med vektorerne. En
deltaljeret plan for dagen finder du 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/
Husk tilmelding!

Første undervisningsdag
Din første undervisningsdag er tirsdag d. 3. september 2019 kl. 08.00 – 17.00. Dagen vil stå i bygningsdesigns
tegn. Vi vil mødes med dig og dine medstuderende til frokost for at høre, hvordan jeres første dag går. Vi ved
i skrivende stund ikke, hvor I 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-Diplomingenioerer#skema-og-lokaler

Planlagte datoer
Nedenstående er events i efteråret, så du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Der bliver hele tiden
planlagt nye event både for retningen og også for hele DTU.
 SenSommerFest, fredag d. 6. september
 Rusjoint, fredag d. 20. september
 Hyttetur for Diplom Bygningsdesign, fredag d. 4. oktober – søndag d. 6. oktober

Vi glæder os til at møde dig og dine nye medstuderende!
Med venlig hilsen
Vektorerne på Diplom Bygningsdesign

Program for introdagen fredag den 23. august 2019
Tid
09.00-10.30

11.00-11.45
11.45-12.15
12.15-15.45
15.45-??.??

Aktivitet
Officielt velkomst til DTU ved rektor Anders Bjarklev, dekan Lars
Christoffersen og formand for studenterforeningen Polyteknisk
Forening (PF) Søren Kuhberg
Indtroduktion til Bygningsdesign ved studieleder Lotte Bjerregaard
Frokost
Rundvisning på DTU, hygge med vektorholdet og fællesbillede
Hygge med vektorer og alle nystartende studerende. Der kan købes
drikkevarer i vores fredagscafé, Diagonalen.
Weekenturerne tager afsted. Find nærmere information i
invitationen til denne.

Sted
Bygning 101B
Sportshallen
Bygning 117
Bygning 117
Byning 117 og
DTU
Bygning 116,
Diagonalen

Facebook
Vi har oprettet en facebookgruppe med navnet Bygningsdesign diplom 2019, som du meget gerne må
melde dig ind i. Her kan alle stille spørgsmål til vektorerne og til hinanden. Gruppen vil også blive brugt
flittigt i løbet af din studietid.
https://www.facebook.com/groups/692153351206705/

Computere
En lille besked fra studielederen omkring krav til computere på DTU Bygningsdesign 2019:
Det er muligt at bruge Mac computere, men det kræver, at du er indstillet på at skifte styresystem nogle
gange (vha. bootcamp). Mange af de programmer, vi bruger, er til Windows styresystem.
En konfiguration med en Intel i7-processor, 8GB RAM, 1600 x 1050 pixels skærmopløsning, 500 GB (SSD
eller hybrid) disk og Windows 10 64-bit burde kunne holde i 3,5 år. Det svarer nogenlunde til det, vi
anskaffer til instituttets ansatte.

Spørgsmål
Har du svært ved at finde vej, kommer du for sent, har du nogle spørgsmål, eller har du generelt brug for
hjælp, er du velkommen til at kontakte Louise Vomb Boje Lund. Du kan også vælge at downloade app'en
"DTU Guide".
Louise Lund: 22880020
S153976@student.dtu.dk

Kort over DTU

