Kære nye studerende på
Diplom Fødevaresikkerhed og -kvalitet
Velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU)!
Du ønskes stort tillykke med optagelsen på DTU. Vi, dine vektorer og KABS, ønsker dig hjertelig
velkommen til Diplom Fødevaresikkerhed og -kvalitet, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig.
Det kan være forvirrende at starte på et nyt studium, og derfor er vi her til at hjælpe dig godt i
gang. En vektor fungerer som guide/vejleder på rusturen og igennem det første semester, hvor vi
mødes med dig og dine medstuderende en gang om ugen. Her vil der både blive snakket om
praktiske ting (relevante for jeres studiestart) og sociale arrangementer. En KABS (Koordinator Af
Bachelor Studiestarten) fungerer som den person, der har det overordnede ansvar for
studiestarten på din retning.
Vi inviterer dig til introdag på DTU Lyngby Campus fredag d. 23. august kl. 09.00 – 16.00 startende
i bygning 101 i Sportshallen (via indgang B eller E). Her vil du, sammen med resten af de nye
diplomingeniørstuderende, blive budt velkommen af bl.a. rektor Anders Bjarklev. Hvis du aldrig
har været på DTU før, eller måske bare har svært ved at finde rundt, vil der stå vektorer ved
busstoppestederne og rundt omkring på DTU klar til at hjælpe dig. Du kan kende dem på deres
farverige T-shirts med ”Vektor 2019” påtrykt.
Efter velkomsttalerne vil vektorerne for D Fødevaresikkerhed og -kvalitet samle alle fra din retning
(kig efter det orange skilt med ”Fødevaresikkerhed og -kvalitet”) og byde på frokost. Vi har
planlagt forskellige aktiviteter resten af dagen, så du kan lære dine nye medstuderende og os
vektorer bedre at kende. Hele arrangementet forventes at slutte ca. kl. 16.00. Herefter er der rig
mulighed for at blive og hygge resten af eftermiddagen og aftenen. Vi vil sørge for, at der er
mulighed for at købe aftensmad og drikkevarer.

PF – Polyteknisk Forening
Hvis du tilmelder dig rustur, anbefaler vi, at du også melder dig ind i Polyteknisk Forening (PF),
som er DTU’s studenterforening. Det er blandt andet dem, som står for rusturen og mange andre
arrangementer på DTU samt udbyder diverse rabatter i PF-caféer på campus.
Hvis du vil vide mere om PF, kan du gå ind på http://www.pf.dk/.
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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/
På rusturen vil du være afsted med dit vektorhold (gælder kun for fire-dages rusturene), der,
sammen med andre vektorhold fra forskellige linjer på DTU, giver dig en mulighed for at lære
nystartende studerende fra hele DTU at kende. Du vil derfor også få en tværvektor, som er en
vektor fra en anden retning, der vil være tilknyttet dig på rusturen. Det er også fra din tværvektor,
du vil modtage information om mødested, pakkeliste og udklædning til turen. Informationen
kommer på mail, så husk også at tjekke dit spamfilter. Vi håber meget på at se dig på en af vores
rusture!
Her står der uddybet om studiestarten og tilmelding til rustur:
https://www.pf.dk/studieliv/studiestart

Arrangementer i efteråret 2019
Nedenstående er datoer på nogle af de fede events, der vil være i efteråret 2019, så du allerede
nu kan sætte kryds i kalenderen. Der vil også løbende blive lavet arrangementer for dig og dine
medstuderende på retningen.
Dato
Fredag d. 23. august
Mandag d. 2. september
Fredag d. 7. september
Fredag d. 20. september
Tirsdag d. 1. oktober
Fredag d. 11. oktober
D. 25. – 27. oktober

Arrangement
Introdag
Første undervisningsdag (yderligere info vil komme senere*)
Sensommerfest for alle studerende
Rusjoint (koncert med indledende middag inddelt i rusturene)
Aftenmøde for tidligere studerende og nye studerende og alle andre
Useriøse motionsløb (barcrawl over hele DTU i retningsvektorhold)
Hyttetur for retningen samt Diplom kemi

* Du kan finde et skema for din første uges undervisnings på siden
http://www.dtu.dk/Uddannelse/Studieliv/Faa_en_god_studiestart/Ny-paa-DTU/Intro-tilDiplomingenioerer#skema-og-lokaler i løbet af uge 35.
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Med venlig hilsen
Vektorerne og KABS for Fødevaresikkerhed og -kvalitet
Kia, Karoline, Niels Peter, Viktor og Olivia
Hvis du har yderligere spørgsmål, farer vild eller måske bare vil hyggeskrive, er du altid
velkommen til at skrive eller ringe til din KABS (Koordinator Af Bachelor Studiestarten) for
Fødevaresikkerhed og -kvalitet, Olivia Mark, på:
Mobil: +45 21 30 40 78
Mail: s175096@student.dtu.dk
PS: Meld dig ind i facebookgruppen ”D. Fødevaresikkerhed & -kvalitet ’19”. Her vil der løbende
komme opdateringer om introdagen og dit første semester samt kommunikation mellem jer
nystartende studerende på retningen:
https://www.facebook.com/groups/437029340395371/

Sådan finder du rundt
Busstop 150s
Rævehøjvej DTU
Byg. 202,
Her skal vi
være senere
på introdagen

Sportshallen byg. 101
Mød her kl. 9 d. 24/08

Busstop: 300s, 190, 180, 181, 30E
DTU Anker Engelunds Vej
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