Kære nye studerende
Du ønskes hjerteligt velkommen til Diplom Elektroteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)! Vi, dine vektorer
(rusvejledere) og KABS (Koordinator Af Bachelor Studiestarten), vil i dette brev forklare lidt om vores studiestartsprogram,
som vi inderligt håber, at du vil deltage i.
Vores opgave er at hjælpe dig til en god studiestart ved bl.a. at præsentere dig for studiet, miljøet og personer på DTU. Vi
vil følge dig igennem hele 1. semester og sørge for, at du får en fantastisk start på DTU.
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!

Introdag
Fredag d. 23 august kl. 09:00 skal du møde på DTU Lyngby Campus i Sportshallen, bygning 101, indgang B (se vedlagte
kort).
Her vil du møde andre nye studerende, og I vil bl.a. blive budt velkommen af DTU’s rektor, dekan og formanden for
studenterorganisationen Polyteknisk Forening (PF). Efter velkomsten vil du og dine studiekammerater blive hentet af jeres
vektorer. Se efter skilte med skriften ”Elektroteknologi” Herefter er der fælles transport til Ballerup Campus. Cykler kan
medbringes! Der vil ved ankomsten være sørget for frokost. Når introdagen er afsluttet, er der IKKE arrangeret transport
tilbage til Lyngby Campus.
I løbet af dagen bliver du præsenteret for studiet og dine undervisere. Du vil også få en rundvisning på Ballerup Campus.
Der vil i løbet af dagen være nogle oplæg, men der vil også være nogle sjove lege og aktiviteter.
Der vil være mulighed for at købe 1. semesters bøger på introdagen.
Vi afslutter dagen omkring kl.16:00 i fredagsbaren Verners Kælder, hvor det vil være muligt at snakke over en kold
sodavand eller en kold øl.
Det er vigtigt at deltage på denne første introdag, da du ellers går glip af mange vigtige informationer om dit nye
studium.

Rustur
Rusturen vil ligeledes indeholde informationer om studiet, men fungerer hovedsageligt som en ryste-sammen-tur, der gør
det muligt for dig at lære dine medstuderende at kende før jeres første "rigtige" dag som studerende på DTU. Rusturen er
blandet med andre retninger, men det hold, du bliver tilknyttet på introdagen, er med på samme tur, så der vil være
kendte ansigter (det gælder dog ikke for rusweekenderne!).
Vi vil på det kraftigste anbefale, at du deltager på rusturen! Det giver et rigtigt fedt fællesskab! Yderligere information om
rusturen sendes pr. mail. Derfor bedes du også tjekke dit spamfilter for rustursrelaterede e-mails, såsom udklædning,
pakkelist m.m.
Husk tilmelding på https://studiestart.pf.dk/!

Har du spørgsmål til studiet eller introforløbet, kan du kontakte os på tlf.: 27 62 03 64

Polyteknisk Forening – PF
Polyteknisk Forening (PF) er en studenterdrevet studenterorganisation. PF arbejder med at sikre og udvikle kvaliteten af
DTU’s uddannelser. PF repræsenterer de studerende formelt i universitetets vigtige organer, men også uformelt og
arbejder for, at ingeniøruddannelserne er af højeste kvalitet.
Foreningen arbejder med at sikre og udvikle de studerendes studiemiljø på DTU samt studerendes leve- og boligforhold
generelt. PF arbejder for, at foreningens studenterhus er et samlingssted for alle studerende, uanset interesser. PF står for
en masse sociale og faglige arrangementer på DTU. PF er med til at gøre DTU til det fedeste sted at studere. Der er nogle
fordele ved at være PF-medlem. Du får bl.a. billigere billetter til PF-events som fester og koncerter. Meld dig ind i PF og
udnyt dine fordele allerede fra dag ét.

Vi glæder os meget til at møde dig og ser frem til en hyggelig dag sammen med dig og alle de andre nystartende
studerende.

Mange hilsner fra KABS og vektorerne på Diplom Elektroteknologi, sommer 2019.

Program for introdag d. 23. august 2019
Tidspunkt

Aktivitet

Sted

09:00-10:30

Velkomstreception

DTU Lyngby Campus, bygning
101B, Sportshallen

Ca. 10:45-11:15

Afgang til DTU Ballerup Campus

Parkeringspladsen ved bygning
101

11:15-11:45

Ankomst til DTU Ballerup
Campus

Parkeringspladsen foran DTU
Ballerup Campus

11:45-12:30

Frokost

DTU Ballerup Campus

12:30-16:00

Oplæg, lege og rundvisning

DTU Ballerup Campus

16:00-?

Hygge i vektorhold

Verners Kælder

Har du spørgsmål til studiet eller introforløbet, kan du kontakte os på tlf.: 27 62 03 64

Program for Rustur
Dato

Aktivitet

Fredag d.
23/8

Afgang for weekendrustur og weekendrustur uden alkohol.

Søndag d.
25/8

Weekendrustur- og weekendrustur uden alkohol.
Hjemkomst fra weekendrusturene. Tidspunktet afhænger af den enkelte tur. Regn med hen
ad eftermiddagen.
Første runde af rusture.

Lørdag d.
24/8 - tirsdag
d. 27/8

Tirsdag d.
Anden runde af rusture
27/8 - fredag
d. 30/8
Hjemkomst Hjemkomst fra rusturen. Tidspunktet afhænger af den enkelte rustur, men for de fleste
rusture er det hen ad eftermiddagen. Efter ankomst vil det være muligt at hygge med
vektorer og de andre rusture på DTU.

Kalender for vigtige datoer i efterårssemesteret 2019
Allerede nu har vi en del arrangementer planlagt for dig, så skriv dem i kalenderen nu, så du ikke går glip af
dem! Dine vektorer vil også introducere dig for alt, der kommer til at foregå i løbet af semesteret.

Dato
23. august

Aktivitet
Introdag

2. september
6. september
20. september
27-29. september

Første undervisningsdag*
Sensommerfest (SSF)
Rusjoint (Koncert)
ElItØ - Hyttetur**

Sted
DTU Lyngby Campus/DTU
Ballerup Campus
DTU Ballerup Campus
DTU Lyngby Campus
DTU Lyngby Campus
Sejerborg

* I slutningen af uge 35 kan du se dit kommende skema på: https://www.dtu.dk/Uddannelse/Studieliv/Nypaa-DTU/Intro-til-Diplomingenioerer#skema-og-lokaler
**ElItØ er et råd dannet af flere retninger under PF, hvor D Elektroteknologi er det ene.

Har du spørgsmål til studiet eller introforløbet, kan du kontakte os på tlf.: 27 62 03 64

Kort over Lyngby Campus

Introdag starter
her

Kort over DTU Ballerup Campus kan du finde på https://www.dtu.dk/Om-DTU/Kontakt-og-besoeg/Find-vej

Har du spørgsmål til studiet eller introforløbet, kan du kontakte os på tlf.: 27 62 03 64

