Velkommen nye studerende på
Diplom IT og Økonomi (ITØ)!
Tillykke med optagelsen på dit nye studium. Vi vil som vektorer (rusvejledere) gerne sørge for, at
du får en rigtig god start, og derfor har vi lavet et program for dine første dage på Danmarks
Tekniske Universitet (DTU).

Introdag
Introdagen d. 23. august 2019 starter med en velkomstreception ved DTU’s rektor, dekan og
formanden for studenterforeningen Polyteknisk Forening (PF). Herefter samles du med din
retning, hvor det bl.a. står på frokost og mulighed for at komme lidt tættere på dine
medstuderende.
● Du møder kl. 9.00 i Sportshallen, bygning 101 B (se kort)
● Efterfølgende står vi vektorer klar ude foran: Find skiltet med D IT og Økonomi!
Herefter vil der være rundtur på campus og nogle hyggelige aktiviteter.
Vi regner med, at dagen slutter ca. kl 15.00, hvorefter vi vektorer gerne vil invitere dig og dine
medstuderende med i en af DTU’s fredagsbarer. Alle er velkomne til at joine os .
Det vil være en god idé at spise morgenmad hjemmefra.
Vi håber på at se dig til en hyggelig dag.

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 at tilmelde dig.

Kontaktinfo
Hvis du har spørgsmål, bliver forsinket på første dag eller af anden årsag vil i kontakt med os, kan
vi kontaktes på følgende numre eller e-mail:
● Magnus: 25 42 72 13 eller s175189@student.dtu.dk
● Gustav: 22 42 24 56 eller s185031@student.dtu.dk
Vi glæder os til at få en sjov og hyggelig studiestart sammen med jer!
Mange hilsner vektorer og KABS for Diplom IT og Økonomi!

Vigtige datoer:
● Introdag
D. 23/8. Se beskrivelsen ovenfor.
● Weekendrustur
D. 23/8-25/8.
● Alkoholfri weekendrustur
D. 23/8-25/8.
● Rustur
D. 24/8-30/8. Se beskrivelsen ovenfor.
● Første undervisningsdag
D. 2/9 er første dag på semestret. Der vil stå vektorer klar på Matematiktorvet et kvarter
før, din undervisning starter, og følge dig til det lokale, du skal være i. Matematiktorvet er
markeret med gul cirkel på kortet nedenfor.
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-oglokaler

● Grill-hygge for D IT & Økonomi og D Softwareteknologi
D. 3/9 vil vi vektorer afholde grill-aften på DTU, når jeres undervisning slutter. Her får I
mulighed for at lære hinanden bedre at kende og hygge med fællesspisning og godt
selskab. Der kommer mere information senere om dette event.
● Første dag på CBS
D. 4/9 vil vi vektorer møde dig ved Frederiksberg Metro Station (Solbjerg Plads) kl. 07.45 og
følge dig til dit lokale. I frokostpausen vil vi give jer en rundvisning på CBS.
● Sensommerfest
D. 6/9 er der sensommerfest, som er en af de største fester på DTU. Det er muligt at købe
madbilletter eller festbilletter til arrangementet, men vi vektorer vil arrangere
fællesspisning for alle nye ITØ- og Softwarestuderende og tage til selve festen

efterfølgende. Der vil komme mere information om køb af billetter og selve arrangementet
senere.
● Rusjoint
D. 20/9 vil der være koncert på DTU. Der vil være fællesspisning med de studerende, du var
på rustur med, hvorefter der vil være mulighed for at tage til koncerten. Der vil komme
mere information om køb af billetter.
● Hyttetur
D. 27/9-29/9 afholdes der hyttetur for alle retninger i ELITØ-rådet samt retningen
Mobilitet, Transport og Logistik, hvor Diplom Software og Diplom ITØ er en del af ELITØ.
ELITØ er et af studierådene under PF. Hytteturen er en hyggelig weekend med mulighed
for at lære folk fra både din egen retning, men også andre retninger at kende. Der vil både
være faglige og sociale aktiviteter. Som ny studerende vil du have fortrinsret til at købe
billet til hytteturen.

Kort over DTU
På introdagen skal du møde i Sportshallen, som ligger på Anker Engelunds Vej 101B. Når du
kommer til bygning 101, skal du benytte indgangene B eller E. De røde rektangler indikerer
busstoppesteder.

