Velkommen til Eksport og Teknologi 2019!
Vi er nogle, som glæder os rigtig meget til at møde dig!
Vi, dine vektorer (rusvejledere) og KABS (Koordinator Af Bachelor Studiestarten), vil først og
fremmest ønske dig velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og stort tillykke med din
optagelse på Eksport og Teknologi.
Vores vigtigste opgave som vektorer og KABS er at sikre os, at du får den bedst mulige start på
universitetslivet. Du vil derfor indgå i en såkaldt rusgruppe med andre nye studerende fra Eksport
og Teknologi. Denne gruppe vil få tilknyttet én af de otte vektorer, der er på Eksport og Teknologi.
Dit liv som studerende på DTU starter på DTU Lyngby Campus fredag d. 23. august kl. 09.00 i
Sportshallen, bygning 101B, Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby. Hvis du ikke er kendt på
DTU Lyngby Campus, skal du blot finde en vektor i en farvet T-shirt med et stort smil på læberne.
De kan med sikkerhed vise dig den rigtige vej.
Introdagen vil starte med en velkomsttale fra DTU’s rektor, dekanen og formanden for
studenterforeningen Polyteknisk Forening (PF). Efter velkomsttalerne vil du og dine
medstuderende blive kørt til DTU Ballerup Campus i bus. Du skal følge vektorerne og skiltet,
hvorpå der står Eksport og Teknologi. Det er muligt at medbringe cykel i busserne. Ved egen
transport til Ballerup mødes vi ved hovedindgangen!
Når vi ankommer til DTU Ballerup Campus, vil vi begive os mod lokale D1.72, hvor du kort vil blive
introduceret til Eksport og Teknologi af vektorerne samt retningsKABS Oscar. Du vil også få en
rundvisning af din vektor, hvor du har rig mulighed for at stille spørgsmål, som du finder relevante
i forhold til din start på DTU. Både vektorerne, KABS og studielederen er der til at besvare
spørgsmål, så du kan gå fra introdagen med ro i maven. Vi vil i løbet af dagen lave nogle lege for at
ryste dig og dine medstuderende bedre sammen fra start.
Der vil desuden være en let frokost, men husk at spise en god morgenmad hjemmefra!
Den officielle del slutter omkring kl. 16.00, men der vil efterfølgende være mulighed for at få
kendskab til dine nye medstuderende og mange andre retninger i Verners Kælder, hvor der vil
være billige sodavand, øl, pool, bordfodbold osv.
**NB! Når introdagen er slut, er der IKKE arrangeret transport tilbage til Lyngby Campus**

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.
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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/
Selvom du ikke har mulighed for at deltage på rusturen, er det en rigtig god idé at møde op til
introdagen om fredagen, da du ellers går glip af vigtig information vedrørende dit studieliv på
DTU, og fordi det er samme rusgruppe, du skal mødes med til kagemøder det første semester.
Yderligere information om selve rusturen får du i den invitation, du vil modtage på mail ca. en uge
før, rusturen starter, eller hos din vektor. Husk tilmelding på https://studiestart.pf.dk/.
Din første undervisningsdag på DTU er mandag d. 2. september kl. 08.00.
I slutningen af uge 35 kan du se dit kommende skema på siden nedenfor.
https://www.dtu.dk/Uddannelse/Studieliv/Ny-paa-DTU/Intro-til-Diplomingenioerer#skema-oglokaler.
Du skal melde dig ind i Facebook-gruppen Eksport og Teknologi 2019, hvor der vil blive lagt
relevant information ud i løbet af dit første semester, og hvor det efterfølgende vil være en side,
som studerende kan bruge som kommunikationsmiddel mellem hinanden. Link:
Eksport & Teknologi 2019

Vi glæder os rigtig meget til at møde dig og dine medstuderende!
Har du spørgsmål, eller vil du bare gerne sende en sød besked til dine kommende vektorer eller
KABS, så send en mail til s170559@student.dtu.dk eller pr telefon på 20 84 86 14
Mvh. alle Eksport og Teknologi vektorer og Oscar Hoffmann, KABS for Eksport og Teknologi 2019.
Program for d. 23. august
Kl. 9.00
Velkomst med bl.a. rektor i Sportshallen bygning 101B på Lyngby Campus
Kl. 10.30
Afgang med busser til DTU Ballerup Campus
Kl. 11.00
Velkomst med vektorer og KABS i lokale D1.72.
Kl. 12.00
Let frokost
Kl. 12.45
Oplæg fra underviser og aktiviteter
Kl. 16.00Verners Kælder (officielle del slut)
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Kort over Lyngby og Ballerup Campus

Introdag starter
her. Bygning
101
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Mødested på
Ballerup campus
D.1.72
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