Kære studerende,
Velkommen til Mobilitet, Transport & Logistik (Mobilistik) og stort tillykke med din optagelse på
Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
Når du starter på DTU, bliver du sammen med dine medstuderende inddelt i hold, som bliver dit
vektorhold hele første semester. Hvert hold er tilknyttet en vektor (rusvejleder), som er en ældre
studerende, der vil guide dig gennem rusturen og hele dit første semester. For at give dig den
bedste start på studiet har vi arrangeret en masse introarrangementer i løbet af efteråret. Som det
første har vi introdag til studiet fredag d. 23. august kl. 09.00. Du skal møde op i bygning 101B på
DTU Lyngby Campus. Her vil rektor, dekanen samt formanden for studenterforeningen Polyteknisk
Forening (PF) byde dig velkommen. Derefter vil du sammen med de andre studerende fra
Mobilitet, Transport & Logistik gå over til bygning 116B, hvor studieleder Samuel Brüning Larsen
introducerer dig til dit nye studium.

Program for introdagen
Tid
09.00 - 10.30
11.00 – 12.30

Sted
Bygning 101B, Sportshallen
Bygning 116B, frokoststuen

12.30 – 13.00
13.00 – Ca. 16.00

Bygning 116B, frokoststuen
Bygning 116

16.00 - ???

Bygning 116

Aktivitet
Officiel velkomstreception
Velkomst på Mobilitet, Transport
& Logistik ved studieleder
Samuel Brüning Larsen
Frokost
Rundvisning og diverse
aktiviteter
Hygge med vektorerne i vores
fredagsbar ”Diagonalen”

Rusturene
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/

Andre planlagte arrangementer
Nedenstående er events i efteråret, som du allerede nu kan sætte krydser ved i din kalender:




Sensommerfest: fredag d. 6/9 (fest for alle studerende på DTU)
Rusjoint: fredag d. 20/9 (fest for alle nye studerende på DTU med koncerter)
Hyttetur fredag d. 27/9 til søndag d. 29/9 (samlet tur for alle nye studerende på Mobilistik)

Din første undervisningsdag er mandag d. 2. september 2019. Se på siden
https://www.dtu.dk/Uddannelse/Studieliv/Ny-paa-DTU/Intro-til-Diplomingenioerer#skema-oglokaler.

Praktisk information
Hvis du skulle fare vild eller blive forsinket på selve introdagen, er du velkommen til at kontakte
din Koordinator af Bachelor Studiestarten (KABS). KABS er den person, der har det overordnede
ansvar for studiestarten for din retning. Ligeledes kan du spørge din KABS om andre ting
vedrørende studiestarten.
Du kan også vælge at downloade app'en "DTU Guide", som hjælper dig til at finde vej.
Kort over DTU: http://www.dtu.dk/Om-DTU/Praktisk-information/Kort_over_dtu

Facebook:
Vi har lavet en gruppe på Facebook ved navn Transport’19, som er for dig og os, og som du kan
bruge gennem hele din studietid til fx generelle spørgsmål til dine medstuderende eller os:
https://www.facebook.com/groups/1395071547265400/
Koordinater af Bachelor Studiestarten ved Diplom Mobilitet, Transport & Logistik
Niels Peter Moos
Mail: nielspetermoos@yahoo.dk
Tlf.: +45 22 98 44 75
Vi glæder os meget til at se dig!
De bedste hilsner - Vektorer og KABS fra Mobilitet, Transport & Logistik

