Velkommen nye studerende!
Du ønskes hjerteligt velkommen til diplom IT-Elektronik på Danmarks Tekniske Universitet
(DTU). Vi, dine vektorer (rusvejleder på DTU), vil i dette brev fortælle om aktiviteterne omkring
din studiestart, som vi håber, du vil deltage i.
Vi har arrangeret en introdag for dig fredag d 23. august. Her vil du møde dine nye
studiekammerater og din vektor. Introdagen starter klokken 9:00 i Sportshallen i bygning 101B
på DTU Lyngby Campus. Her vil der være officiel velkomst af rektor Anders Bjarklev, dekan
Lars Christoffersen og formanden for studenterforeningen Polyteknisk Forening (PF) Søren
Kuhberg. Efterfølgende vil du og dine nye medstuderende blive kørt i busser til DTU Ballerup
Campus. Det er muligt at få cykler med busserne.
Ved ankomst til Ballerup Campus vil dine vektorer stå for en kort velkomst. Herefter bliver du
introduceret for dit nye kagehold (vektorhold). Omkring klokken 12:00 har vektorerne sørget for en
let frokost.
Efter frokost vil der være forskellige lege og oplæg bl.a. fra studieleder Flemming Stassen. Du vil
også blive vist rundt på Ballerup Campus. Programmet slutter cirka klokken 16:00, hvorefter der er
mulighed for hygge med dit nye kagehold og kommende studiekammerater.
Der er ikke arrangeret transport tilbage til DTU Lyngby Campus.
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 - https://studiestart.pf.dk/.
På rusturen og på weekendrusturene får du mulighed for at møde andre studerende på DTU. På 4dages turene skal du sammen med din vektor og vektorhold på tur sammen med vektorhold fra
andre studieretninger på DTU, hvilket er en oplagt mulighed for at lære andre studerende at kende.
Vi opfordrer dig derfor stærkt til at tilmelde dig rusturen!
Du vil modtage en separat invitation på mail omkring en uge før, rusturen finder sted. Her vil du få
en masse praktiske informationer såsom huskeliste, mødetidspunkt, sted osv.
Tjek evt. dit spamfilter!

Vi glæder os meget til at møde dig!

Hilsen KABS og vektorerne på IT-elektronik
Christoffer, Jamie, Martin, Victor og Hans Kristian (KABS = Koordinator Af Bachelor
Studiestarten)
Ved spørgsmål kan du kontakte Christoffer Binzer Bjørner på tlf. 22867071 eller Hans Kristian
Bech Hansen på tlf. 51742090.
Kort over Ballerup og Lyngby Campus: https://www.dtu.dk/Om-DTU/Kontakt-og-besoeg/Findvej/DTU-Lyngby-Campus
Første undervisningsdag er mandag d. 2/9. Mere information om denne kommer på introdagen eller
kan findes på:
https://www.dtu.dk/Uddannelse/Studieliv/Ny-paa-DTU/Intro-til-Diplomingenioerer#skema-oglokaler

