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1 Velkomst
Kære nye medstuderende,
Du sidder nu med årets Rusbog i hænderne. Rusbogen er en samling af informationer og ting, som er rare at
vide, når man studerer på DTU. Her kan du både finde viden om opbygningen af studierne på DTU, om
faciliteterne og tilbuddene på DTU og selvfølgelig information om Polyteknisk Forening - din
studenterforening på DTU.

PF byder velkommen
Kære nye medstuderende. Velkommen til Danmarks Tekniske Universitet, en ingeniøruddannelse i
verdensklasse. Og også velkommen til Polyteknisk Forening (PF), studenterforeningen på DTU.
Rejsen I skal på de næste par år er fyldt med både glæde, udfordringer og vigtist af alt, en hel masse sjov!
Din start på DTU, vil for mange af jer, være fulgt af en masse store forandringer i måden du strukturer din
hverdag på. Du er blevet accepteret på et verdensklasse universitet med høje forventninger til deres
studerende. Kurser og eksamener kommer ikke altid til at være en dans på rosenblade, og kommer til at
kræve at du bruger en stor del af din tid hver uge. At uddanne sig til ingeniør på DTU er ikke en let opgave,
og det burde det heller ikke være. Husk at prioriter dine studier, men i ligeså høj grad må du ikke glemmer at
tage tid til at slappe af og prioritere dig selv.
I dine arbejdstimer, kan du også komme ud for at opleve en faglig frustration, når du står overfor udfordrende
opgaver eller eksperimenter. Men husk at de frustrationer du føler når du har ramt hovedet mod muren, ikke
er et tegn på at du ikke er egnet. Faktisk, er det er tegn på at du prøve at forstå en svært emne, som du endnu
ikke forstår ,og det er et tegn på at du udvikler dig mod at blive den bedste mulige ingeniør, du kan blive. Det
er vigtigt at huske på at når man bliver frustreret med sig selv er dette helt normalt, og noget som alle
studerende oplever.
Ligesom DTU har store forventninger til os, som studerende, har vi ligeså store forventninger til DTU. I PF
arbejder vi konstant på at udvikle studielivet for alle studerende på DTU.
PF er den ældeste studenterforening i Danmark, og vi står stadig stærkt. Vi repræsenterer alle studerende på
DTU og arbejder for at sikre at alle har muligheden for at opleve et fantastisk studiemiljø. PF administrere Shuset, som er et sted du kan bruge til at studere, eller hænge ud med dine venner efter en lang dag med
udregninger. Ved at blive et aktivt medlem i PF, kan du opbygge et stærkt socialt og fagligt fællesskab. Dette
vil være til gavn for din karriere og vi garanterer dig at det også vil gøre din til på DTU fantastisk. DTU og PF
samarbejder på en fantastisk måde, hvilket sikre repræsentation af de studerende i vigtige dele af universitet.
Jeg håber inderligt at du vil blive medlemmer og hermed sikre de studerendes stemme.
Hvis du har brug for hjælp, er du altid velkommen til at hoppe forbi vores kontor i Lyngby eller Ballerup eller
skrive os en email. Vi vil rigtig gerne hjælpe dig, hvorend vi kan.
Jeg ser frem til at møde dig og din medstuderende på gangen og se hvordan du kommer til at påvirke DTU
og PF.
Velkommen til DTU og held og lykke med dine studier!
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Rektor byder Velkommen
Kære nye DTU-studerende
Jeg har glædet mig meget til at byde jer alle rigtig hjertelig velkommen til DTU!
Igen i år siger vi velkommen til endnu flere nye studerende. Det er godt, for Danmark – og verden omkring os
– har i den grad brug for ingeniører. På DTU udvikler vi nemlig bæredygtige teknologier, som vil bidrage til at
løse nogle verdens store udfordringer inden for f.eks. sundhed, klima og hele den grønne omstilling. På DTU
udvikler vi teknologi for mennesker.
Vi har sat os det ambitiøse mål, at vi vil have intet mindre end Europas bedste ingeniøruddannelse. Og vi er
godt på vej. Vi er et internationalt anerkendt eliteuniversitet. Vi er kendt for vores dybe faglighed, vores helt
unikke studiemiljø, vores særlige uddannelseskultur, hvor teori og praksis går hånd i hånd og vores åbenhed,
hvor I studerende nemt kan komme i kontakt med vores forskere og undervisere.
Vi har alle oplevet, at det seneste år har været meget specielt. Ikke desto mindre er jeg efter nedlukningen og
nu genåbningen meget optimistisk på DTU’s vegne. Året har vist, at vi har et helt særligt fællesskab og en
meget stor ansvarsfølelse overfor hinanden og universitetet. Det lover godt for fremtiden på DTU – og det er
mig en stor glæde at invitere jer ind i vores fællesskab.
Jeg ønsker jer en rigtig god studiestart og en udbytterig studietid på DTU!
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Bachelor Studiestart
Det er rigtig vigtigt for DTU og Polyteknisk Forening, at du som nystartet bachelor rus på DTU får den bedste
start på studiet. Derfor tilbydes du muligheden for at deltage i en introdag og tilmelde dig et introforløb.
Hvert år uddannes omkring 25 vektorer (rusvejledere), som vil være med til at hjælpe dig gennem dit første
semester på studiet.

Introdag
Introdagen er din første dag på DTU. Her kommer du ud og møder dine nye medstuderende fra din
studieretning, møder din vektorgruppe og bliver introduceret for nogle af de informationer, som du skal
bruge som nystartende på DTU.
Selve introdagen ligger den 25. Januar 2022 fra 09-16, hvilket både er før rusturene og første
undervisningsdag. Dagen går primært ud på at introducere dig lidt til DTU og dine nye medstuderende. Dine
vektorer har planlagt noget hygge for dig og din retning, så i kan lære hinanden bedre at kende. Derudover
bliver alle nye diplomingeniørstuderende budt officielt velkommen til DTU af enten rektor Anders Overgaard
Bjarklev eller dekan Lars Christoffersen og din studieleder.

Kagehold
Når du starter på DTU, bliver du som nystartet inddelt på et vektorhold sammen med studerende fra din
retning. Et vektorhold består af omkring 8-13 russer og en vektor. På dette hold vil vektoren holde et
ugentligt kagemøde, som ofte bliver afholdt i en frokostpause. Her vil du få information om, hvad der sker på
DTU, samt have mulighed for at spørge din vektor til råds. Kagemøderne bliver afholdt helt indtil begyndelsen
af dit 2. semester for at sikre dig den bedste mulige start.

KABS
KABS står for Koordinator af Bachelor Studiestarten og består af en gruppe studerende fra hver
bachelorretning på DTU. På introdagen vil du møde din retningsKABS, og på introforløbene vil du møde en
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KABS fra en anden retning - din tværKABS. KABS har hovedansvaret for alle vektorerne, og for at du får den
bedste start på studiet. Du kan spørge KABS om alt, og de vil gøre deres bedste for at hjælpe.

Rusture
Alle nye studerende har mulighed for at deltage i rusture. Rusturene foregår i år på campus grundet det
nuværende smittetryk. Alle rusture vil følge de gældende corona -retningslinjer, og du bliver bedt om at gøre
dig bekendt med dem, før du deltager i en rustur.
Regeringens guidelines kan findes her: Regeringens guidelines
DTU's guidelines kan findes her: DTU Guidelines
Du skal logge ind for at se DTU's guidelines

Tværhold
På rusturen mødes vektorhold på tværs af retningerne, hvor du vil blive sat sammen med russer fra andre
retninger i et tværhold, som du er tilknyttet til på rusturen. Det betyder, at du kommer til at lære en masse
studerende at kende, som læser noget andet end dig selv. Det skaber et godt grundlag for, at du kan
opbygge et stort netværk og et godt sammenhold med dine medstuderende allerede fra starten af din
studietid.
Du kan læse mere om bachelor studiestarten på http://studiestart.pf.dk/.

Kandidat studiestart
Som nystartende kandidat- og udvekslingsstuderende på DTU har du også mulighed for at deltage i en
studiestart for at få dig godt i gang. Der arrangeres en Introduction Week, en hyttetur og en række
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arrangementer i løbet af semesteret, der skal forberede dig på dit kandidatstudie - uanset om du har læst din
bachelor på DTU eller ej.

Introduction Week
Alle nye kandidat- og udvekslingsstuderende får tilbud om at deltage i introduction week. Her vil du blive
introduceret til livet som studerende på DTU, alle studenteraktiviteterne, og til Lyngby og København - alt
imens du kommer til at møde andre nye studerende. Det er en sjov uge med en masse forskellige aktiviteter
fra salsa -workshops til en skattejagt rundt i København. Introduction week er fra den 25. - 28. Januar og
finder hovedsageligt sted på Lyngby Campus. Introduction week følger de nuværende corona -retningslinjer,
og du bliver bedt om at gøre dig bekendt med dem, før du deltager i begivenheder.
Regeringens Guidelines kan findes her: Regeringens Guidelines
DTU's Guidelines kan findes her: DTU Guidelines
Du skal logge ind for at se DTU's guidelines

Buddyhold
Deltagerne i Introduction Week bliver inddelt i buddyhold bestående af 10-15 studerende fra forskellige
studier og nationaliteter. Hvert hold får en nuværende studerende fra DTU tilknyttet, deres Buddy. Når
Introduction Week er ovre, vil du kunne blive ved med at ses med dit buddyhold, og du vil altid kunne spørge
din Buddy om hjælp.

Hyttetur
Du får også muligheden for at komme på hyttetur i efteråret. Her kan du få en weekend fyldt med både
sociale og faglige aktiviteter sammen med studerende fra forskellige retninger på DTU. Det er desuden en
rigtig god mulighed for at lære nye mennesker at kende. Hytteturen foregår altid den tredje weekend efter
Introduction Week.

PF Master Students
Arrangørerne af kandidatstudiestarten er PF Master Students, og det er også dem, der laver events rettet mod
kandidatstuderende gennem semesteret. Hvis du vil følge med i hvilke events de laver, og når de søger nye
Buddies, kan du følge dem på Facebookside.
Du kan læse meget mere om kandidatstudiestarten på https://studiestart.pf.dk/master/.

Polyteknisk Forening
De studerendes forening
Polyteknisk Forening, i daglig tale PF, er studenterorganisationen ved Danmarks Tekniske Universitet.
Foreningens arbejde og holdninger bliver bestemt af de aktive i PF’s udvalg, hvor alle medlemmer er
studerende. PF er involveret i stort set alle områder af de studerendes liv. Det deles oftest op i tre dele - det
politiske, faglige og sociale. I denne del vil du kunne læse om de tre grene af PF, hvad de gør for dig og
hvordan du selv kan engagere dig.
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Introduktion
Polyteknisk Forening; en forening af de studerende – for de studerende. Det betyder, at uanset hvilke interesser
du måtte have, så er PF en forening, der er der for dig. Foreningen er drevet af frivillige studerende, der
engagerer sig fagligt, politisk og socialt for studiet.
Med mere end 170 år bag sig er PF også den ældste af alle studenterorganisationer i Danmark. Polyteknisk
Forenings hovedmål er at repræsentere de studerende ved DTU. Foreningen arbejder også på landsplan, og
det er vores mål at forbedre alle studerendes vilkår. Dette gælder eksempelvis uddannelse, studiemiljø, sociale
arrangementer, boligvilkår og alt hvad hjertet kan begære når det gælder studiet. Det er også PF, der
arrangerer studiestarten for dig og alle de andre nye studerende. Det er os, der har sørget for bedre offentlig
transport mellem Lyngby og Ballerup Campus, og det er os, der kæmper for dine interesser lokalt på DTU og
på landsplan ved f.eks. ved Folkemødet på Bornholm. Det fedeste er, at du også kan blive en del af denne
organisation på lige det niveau, du selv vil - som rådsmedlem, som frivillig til PF arrangementer, som del af
PF’s udvalg - eller bare som medlem, da du herigennem støtter op om vores arbejde. På sekretariatet, som
findes på både Lyngby og Ballerup Campus, kan du få en snak med et af foreningens bestyrelsesmedlemmer
og derudover få hjælp til at melde dig ind i PF og ingeniørforeningen IDA, låne mødelokaler, få blanket til
vores ulykkesforsikring og meget andet. Se mere på www.pf.dk. Åbningstiderne på sekretariatet kan du se
herunder:

Lyngby

Mandag - Torsdag: 10:30-14:30
Fredag: 10.30-14.00

Ballerup

Tirsdag: 9:00-13:00

Læs mere om sekretariaterne her: www.pf.dk/om-pf/sekretariat

Faglig
PF arbejder for at sikre og udvikle kvaliteten af DTU’s uddannelser. Vi repræsenterer de studerende både formelt
i universitetets vigtigste organer, og uformelt, for at sikre, at ingeniøruddannelserne er af højeste kvalitet.
På det faglige plan arbejder PF for at sikre, at vores uddannelser er af højeste kvalitet. Til dels i
Institutstudienævnene (ISN), hvor kursusevalueringer på de enkelte institutter gennemgås af studerende og
undervisere for at finde mulige forbedringer. Dels i samarbejde med DTU’s ledelse og studieadministration,
hvor vi sammen forsøger at finde de bedste løsninger på bl.a. undervisningsmetoder og eksamensformer.
Dette foregår primært med udgangspunkt i diskussioner i fagligudvalget.
Derudover afholder PF faglige arrangementer i form af workshops og oplæg. Disse kan omhandle alt fra
studieøkonomi, innovation og entreprenørskab til besøg af større personligheder fra teknologiens verden.
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Social
PF arbejder for at sikre og udvikle de studerendes studiemiljø, bolig- og leveforhold. Det er også os, der er
ansvarlige for S-Huset, der er et samlingssted for alle studerende, samt de mange sociale arrangementer.
På det sociale plan arbejder PF for at sikre et godt studiemiljø – i den bredeste forstand. Det drejer sig både
om, at faciliteterne og lokalerne på DTU er i orden, at maden i kantinen er god og at der er studiepladser,
hvor man kan fordybe sig. Derudover arbejder PF med emner inden for levevilkår for studerende såsom SU,
stress, boligmangel og, især i disse tider, ensomhed. PF arrangerer også et hav af sociale arrangementer
såsom motionsløb, skitur, surfcamp og fodboldturnering, samt større koncerter og fester, så du ikke kommer
til at kede dig, mens du læser på DTU. Til hverdag kan du også tage forbi studenterhuset (S-Huset), hvor der
er mulighed for at spille spil, spise frokost, holde et kort kaffemøde eller drikke en øl efter en lang
undervisningsdag.

Politisk
Gennem studenterpolitik får PF indflydelse på beslutninger, der påvirker uddannelserne og studiemiljøet på DTU,
så det sikres at de studerende bliver hørt, lokalt såvel som nationalt.
PF arrangerer paneldebatter med politikere for at sætte relevante emner på dagsordenen og inviterer
politikere forbi i forbindelse med valg. Vi deltager også i Folkemødet på Bornholm og arrangerer større åbne
temamøder for at give alle studerende muligheden for at komme med deres holdninger til eksempelvis SU,
studieintensitet eller uddannelsesmæssige reformer. Derudover står vores udvalg for at fastsætte PF’s
holdning til mere konkrete tiltag. For eksempel fastsatte Politisk Gruppe vores holdning til 2%-besparelserne.
Vi sikrer derudover, at de studerendes stemme bliver hørt lokalt på universitetet ved at indstille
repræsentanter til DTU’s bestyrelse og deres andre udvalg. I dag er vi aktivt involveret i uddannelsespolitik på
alle niveauer, lige fra diskussioner omkring opbygningen af enkelte kurser og studiemiljø på DTU både indenog udenfor forelæsningslokalerne, til større diskussioner omkring opbygningen af hele ingeniøruddannelsen
og langsigtede strategier for DTU.
Om det gælder universitetslov, undervisningskompetencer, studiemiljø eller boligpolitik, så er vores
beslutninger og holdninger uafhængige af partipolitik og religion, de studerendes holdninger kommer først.

Studieråd
Et studieråd er en samling af studerende, der repræsenterer deres studieretnings interesser. Alle studieretninger
er repræsenteret gennem et råd, og er du interesseret i at blive en del af dette sammenhold, så er mulighederne
for engagement uendelige.
Studierådene er oprettet af PF og holder møde en gang om måneden, hvor der diskuteres relevante emner
inden for de studerendes faglige, politiske og sociale interesser. Rådene sikrer, at retningens holdninger bliver
formuleret og bragt videre, så alle studieretninger får indflydelse. Der kan blive diskuteret fagligt relevante
emner og tiltag - dette kan f.eks. være afholdelse af virksomhedsbesøg, forskeroplæg eller kurser på
retningen, der kan forbedres eller ændres på anden vis. Studierådene laver også sociale arrangementer, som
både kan være internt for medlemmerne i rådet, eller for alle på de tilknyttede retninger. Traditionerne er
forskellige for hvert studieråd, men arrangementer kunne eksempelvis være julefrokost, årlige hytteturer eller
grillaftener.

7 / 34

rusbog_dansk.md

1/18/2022

Studierådene er desuden en rigtig god måde at udvide sit sociale og faglige netværk på. Du lærer andre
studerende fra din retning at kende på tværs af årgange - og hvis du har lysten til mere, også studerende fra
andre retninger. Derudover hygger man sig sammen i studierådene - typisk spiser man sammen inden
rådsmøderne, og ofte ender møderne med en sodavand eller øl i Kælderbaren.
Studierådet er en mulighed for at følge med i hvad der foregår på DTU og for at gøre en forskel for din
retning, hvad enten du synes studenterpolitik er det fedeste, eller at det kunne være sjovt at planlægge et
socialt event. Møderne er altid åbne og uforpligtende, og alle er velkomne til at komme og give deres
meninger til kende.
Du kan læse om hvert enkelt studieråd på www.pf.dk/Studieråd, hvor du også kan finde kontaktoplysninger
på netop dit studieråd!

Bliv Medlem
Lyder PF som noget for dig? Så læs med herunder.
Det at blive medlem af PF er en af de bedste måder hvorpå du kan støtte op om foreningen og de
studerendes stemme på DTU. Desuden er der flere fordele som kun gælder vores medlemmer. Eksempelvis får
du rabat på billetter til vores koncerter (de såkaldte Joints), du får adgang til en række rabatter i butikker i
Lyngby og Ballerup og du kan eksempelvis få en kop kaffe og en muffin i S-Huset på tilbud.
Prisen for et medlemskab af PF er et engangsbeløb der afhænger af, hvor mange år din uddannelse er
normeret til, om du eksempelvis har været på rustur og om du melder dig ind i en af vores rabatperioder.
Som hovedregel koster det ca. hvad der svarer til 50 kr. pr. semester du er på DTU.
Har du spørgsmål omkring PF eller hvordan du melder dig ind er du altid velkommen på vores sekretariat på
Lyngby eller Ballerup Campus. Det er også her du kan få et PF-klistermærke på dit studiekort, hvilket er dit
bevis på at være medlem og som skal kunne fremvises for at få rabatter og fordele.
Meld dig ind i PF her.

Studiet
Dit nye studie, året og studiehjælp
I starten kan det være indviklet at forstå, hvorfor studiet er bygget op, som det er. I virkeligheden er det ret
enkelt, og du vil, ligesom os andre, hurtigt komme ind i rutinen. Indtil da har vi lavet en beskrivelse af
skemastrukturen, studieårets opbygning, ECTS-point systemet og kurser. Derudover vil du kunne læse om,
hvor du søger hjælp og svar på dine spørgsmål vedrørende dit studie og dit liv som studerende.

Velkommen til DTU
Et ingeniørstudium med mange muligheder
Ingeniørstudiet er et fuldtidsstudium, og på DTU lægges der vægt på at skabe fleksible rammer for et godt
studieforløb. På DTU er der mange muligheder for at engagere sig i løbet af studiet, f.eks. ved projekter i
samarbejde med virksomheder, deltagelse i studenterkonkurrencer, udlandsophold og aktiviteter med fokus
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på innovation og entreprenørskab, så som hos DTU Skylab. Brug de muligheder, der er undervejs - så står du
stærkt, når du skal starte din karriere som ingeniør.
Det fleksible studieår
DTU har et fleksibelt studieår, som giver dig gode muligheder for at tilrettelægge dit studium. Studieåret
består af to 13-ugers undervisningsperioder (forår og efterår), og fire 3-ugers perioder i hhv. januar, juni, juli
og august. Perioderne i juni, juli og august udbydes som sommeruniversitet, og særligt kurserne i juli og
august kan bruges til at studere på en anden måde end ellers: her kan du f.eks. arbejde med
forskningsfordybelse eller tilmelde dig kurser med aktiviteter udenfor de vante rammer på campus.
Et studiemiljø i verdensklasse
DTU har fokus på de studerendes trivsel, et attraktivt campusliv og et godt læringsmiljø. Som studerende har
du mange muligheder for at få direkte indflydelse på studiemiljøet på DTU.
I DTU’s studiemiljøfond, Noget-for-noget-fonden, kan du og dine medstuderende søge om penge til at
forbedre nær-studiemiljøet, hvis I har en god idé til nye tiltag eller faciliteter.
Hvert år kan DTU’s studerende indstille undervisere til prisen som Årets Underviser. Prisen er stiftet for at
sætte fokus på undervisningskvalitet og for at anerkende undervisere, der i særlig grad brænder igennem i
deres undervisning.

Opbygning
Studieårets gang
Studieåret på DTU består af to semestre: et efterårs- og et forårssemester. Hvert semester indledes med en
13-ugers periode, der efterfølges af en eksamensperiode, og til slut kommer 3-ugers perioderne.
I 13-ugers perioden følger man typisk 3-6 kurser, alt efter kursernes størrelse. 13-ugers perioderne starter den
mandag, der ligger nærmest den 1. September og den 1. Februar. Dette betyder at man i år starter den 31.
August og den 1. Februar.
Eksamensperioderne, der normalt varer ca. 3 uger (inklusive læseferie), ligger i december, maj og august.
Eksaminernes placering afgøres af, hvilket skemamodul et kursus har ligget i, og er derfor kendt allerede ved
kursustilmeldingen.
3-ugers perioder er kursusperioder, der ligger umiddelbart efter eksamensperioden i henholdsvis januar og
juni måned. Her bruger man fuld tid på ét kursus, og har mulighed for at fordybe sig. Det er derfor ofte
øvelseskurser eller projektkurser, man tager i 3-ugers perioden. DTU udbyder desuden sommeruniversitet
med mulighed for 3-ugers kurser i juli og august. Tilmeldingsfrister, start- og slutdatoer for de enkelte
perioder kan findes på https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/regler/regler-for-undervisning.
Ferier og fridage
Generelt afholdes lige så mange ferieuger og helligdage som på ungdomsuddannelserne. Sommerferien er
dog en del længere og varer ca. 9-10 uger. Efterårsferien afholdes i uge 42, mens vinterferien afholdes i uge 4
eller 5, alt efter placeringen af 3-ugers perioden i januar og semesterstart. Oversigt over ferie og fridage kan
findes på Inside.
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ECTS-point
Alle kurser’s omfang defineres ud fra skalaen European Credit Transfer System (ECTS). Et normeret års studier
svarer til 60 ECTS-point.
Hvor mange point, et kursus giver, afhænger af, hvor mange timer den gennemsnitlige studerende skal regne
med at lægge i kurset. Timetallet inkluderer både den tid, der bruges til at følge undervisningen, tiden til
forberedelse, eventuelt rapportskrivning, eksamen og lignende. En tommelfingerregel er, at hvis der er
planlagt 4 timers skemalagt undervisning, skal der bruges 4-5 timers forberedelse og/eller efterfølgende
opgaveregning pr. uge.
1 ECTS-point svarer til ca. 28 timers arbejde, og for ét kursus i en 13-ugers periode betyder det derfor, at den
gennemsnitlige studerende skal regne med en arbejdsindsats svarende til 9-10 timer om ugen pr. 5 point.
Projektperioden på 3 uger i januar og juni regnes desuden som 5 point, da man her har ét kursus på fuld tid.
Kurser
På DTU udbydes omkring 1.200 kurser om året indenfor stort set alle aspekter af det teknisknaturvidenskabelige fagområde. Kurserne udbydes af DTU’s institutter, og selv om nogle institutter byder
mere indtil den enkelte retning end andre (f.eks. er der mange kurser fra instituttet DTU Byg på
bygningsingeniøruddannelserne), så består den enkelte uddannelse altid af kurser fra flere forskellige
institutter.
Som civilingeniørstuderende kan du vælge mellem samtlige civilingeniør-kurser, mens du som
diplomingeniørstuderende kan vælge frit blandt de kurser, der er godkendt i din studieordning.
Studieordningen er de vigtige regler, der gælder for din uddannelse, og de kurser, du skal bestå undervejs.
Alle DTU’s kurser, har en kursusbeskrivelse. I denne beskrivelse kan du blandt andet finde kursets
eksamensform, arbejdsbelastning (antal point), materiale, læringsmål, forudsætninger og kontaktoplysninger
på den ansvarlige underviser, hvis du skulle have nogle spørgsmål, der ikke kan besvares via
kursusbeskrivelsen. DTU' studieopbygning er meget fleksibel, så der er ikke noget galt i at spørge en
underviser eller en ældre studerende om hjælp, hvis du er i tvivl om et kursus eller hvordan du skal
sammensætte dit semester.
Dertil kommer Studieplanlæggeren - hvor du både skal lave en studieplan og melde dig til kurser.
Kursuskvalitet og evaluering På DTU arbejdes der aktivt for at sikre en høj kvalitet i undervisningen. Som en
del af det arbejde gennemføres der en online evaluering efter hver 13- og 3-ugers periode. Evalueringerne
bliver efterfølgende læst af Institutstudienævnet (ISN) på det institut, der udbyder kurserne. Halvdelen af
Institutstudienævnets medlemmer er studerende på instituttet, hvilket sikrer, at de studerende bliver hørt, og
at der bliver fulgt op på problemer og mangler i kurserne. For at sikre høj kvalitet af kurserne er det vigtigt, at
alle studerende deltager i evalueringerne, så besvarelserne repræsenterer de studerendes oplevelser.

Modulstruktur
I 13-ugers perioden følges en modulstruktur med to til tre moduler pr. dag. Hvert modul er på 4 timer adskilt
af 1 times pause (se nedenstående skema).
Der er seks skemagrupper med hver to moduler om ugen - med undtagelse af tirsdag hvor der også ligger et
aftenmodul. Skemagrupperne har hvert et nummer, som kan ses nedenfor. Fordelingen af numre kan måske
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virke lidt forvirrende, men som alt andet på DTU er den lavet ud fra et velovervejet system. Fordelingen af
numre sikrer, at et 10 points kursus har undervisning to gange om ugen: den ene gang vil være en formiddag
og den anden gang en eftermiddag. Desuden vil der være minimum to dage imellem de to
undervisningsgange. Det sikrer, at du som studerende får tid til at forberede dig til begge moduler i kurset.
Undtagelsen af dette system er skemagruppe 5, der ligger hele onsdag. Denne skemagruppe er oprettet for,
at der kan afholdes kurser, der varer en hel dag. Eksempelvis kan det være en fordel, når tidskrævende forsøg
skal gennemføres.
Hvert modul i dagtimerne har udover et tal, også et bogstav, hvor første halvdel af ugen kaldes A og den
anden halvdel B.
5 points kurser fylder kun en halv skemagruppe (et enkelt modul pr. uge).
Derudover benyttes bogstaverne E for ”efterår” og F for ”forår”, så kurser, der kun afholdes om efteråret eller
foråret, kan adskilles. Hvis et kursus for eksempel ligger i ”E2”, betyder det, at kurset er på 10 point og ligger i
skemagruppe 2 om efteråret, hvor undervisningen vil finde sted mandag fra kl. 13.00 til 17.00 samt torsdag fra
kl. 8.00 til 12.00. Tilsvarende er ”F5A” et forårskursus på 5 point placeret onsdag formiddag.

Studieinformation
Studieinformation
Studieinformationen (Lyngby campus) og Studiecenteret (Ballerup campus) er de steder, hvor du som
studerende kan få hjælp med alle de forhold, der ikke omhandler den faglige del af dit studium. I
Studieinformationen/Studiecenteret er tre funktioner samlet bag én dør: Studieadministration, SU-kontoret og
Studievejledningen, hvor studievejledningen er delt i to. På den måde er det nemt at få svar på dine
spørgsmål i forbindelse med dit studium på DTU. De kan hjælpe dig med alt fra SU-spørgsmål,
karakterudskrifter, hjælp til studieplanlægning og mere viden om, hvor du finder svar på alle dine spørgsmål.
Placering og åbningstider
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Du finder Studieinformationen på Lyngby campus i bygning 101A lige ved siden af receptionen.
Studiecenteret på Ballerup Campus ligger i lokale D1.01 lige ved siden af hovedindgangen.
Studieinformationen/Studiecenteret har åbent for personlig henvendelse i hele 13-ugers perioden,
eksamensperioden og i 3-ugers perioderne i januar, juni og august, men har lukket i de undervisningsfrie
perioder, f.eks. efterårs-, jule- og påskeferien samt i juli måned. Lige nu er der dog lukket for personlig
henvendelse på grund af Corona, men det er muligt at booke et Zoom-møde med en studievejleder. Mødet
varer 15 minutter, hvor du kan stille spørgsmål. Ellers er der selvfølgelig altid mulighed for at ringe eller skrive
en mail. Hold øje med deres hjemmesider, for at se hvornår de åbner op igen.
Studieadministrationen
Studieadministrationen er en del af Studieinformationen og Studiecenteret. Du kan henvende dig hos
Studieadministrationen, hvis du har spørgsmål om studieadministrative forhold, f.eks. kursus- og
eksamenstilmelding, password til DTU’s IT-systemer, studiekort, karakterudskrift m.m. Studieadministration har
et tæt samarbejde med institutterne og kan være behjælpelig med at skabe en god kontakt mellem dig og dit
institut. Studieadministrations åbningstider kan findes på
https://www.inside.dtu.dk/Undervisning/Faglig/Vejledningstilbud/Studieadministration. Hvis du skriver til
Studieservice, er det vigtigt, at du skriver fra din DTU-mail.
SU-kontoret
SU-kontoret vejleder alle DTU-studerende om SU-reglerne og behandler ansøgninger om SU, SU-lån,
ungdomskort, udlandsstipendium samt tillæg af SU-klip. Har du spørgsmål til din SU, skal du derfor kontakte
SU-kontoret. Du kan skrive til SU-kontoret fra din DTU-mail på e-mailadressen su@adm.dtu.dk, eller du kan
kontakte SU-kontoret telefonisk eller ved personlig henvendelse. Du kan se SU-kontorets åbningstider på
https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/faglig/vejledningstilbud/su-kontoret. Skal du ændre i din SU, skal
du selv gøre det via minSU på www.su.dk. På minSU kan du også se dine nuværende SU-forhold, samt hvor
langt en eventuel ansøgning er kommet i systemet.
Studievejledningen
I Studievejledningen arbejder ældre studerende og færdiguddannede akademikere som studievejledere. De
kan hjælpe dig med de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med planlægning og gennemførsel af dit
studium, hvordan du tolker de gældende regler for din uddannelse og hvordan du skal agere i forbindelse
med merit- og dispensationsansøgninger samt klagesager. Du kan altid tale med dem, hvis du har problemer
af mere personlig karakter, eksempelvis ved stress, depression eller hvis du oplever ubehagelige eller
krænkende situationer. Desuden er det altid er en god idé at tale med Studievejledningen, hvis du overvejer at
søge orlov, skifte uddannelse eller afmelde dig dit studium. Alle studievejledere har tavshedspligt, og du kan
tale med dem om både store og små udfordringer, der vedrører dit uddannelsesforløb. De vejleder inden for
alle DTU’s uddannelser, og du er altid velkommen til at kontakte dem, hvis du har spørgsmål eller overvejelser
om din uddannelsessituation. Du kan få kontakt til studievejledning ved personlig henvendelse (dog ikke lige
nu), over telefon eller via e-mail.
Udover studievejledningen, er der også den internationale studievejledning, og på trods af mange
misforståelser er den ikke kun for internationale studerende. Den er til dig, der skal bruge en ekstra hånd til
dit udlandsophold, udveksling, både før, under og efter.
Studievejledningens kontaktinformationer og åbningstider kan findes på
https://www.inside.dtu.dk/Undervisning/Faglig/Vejledningstilbud/Studievejledningen.
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Præsten
Studenterpræst Jørgen Bo Christensen er ansat ved Lundtofte kirke, men har DTU som sit daglige
arbejdsområde. På DTU bliver præsten især brugt til personlige samtaler eller samtaleforløb. Derudover kan
du deltage i en studiekreds, og hvis du ønsker at være med til at arrangere foredrag, er du velkommen til at
henvende dig. Han kan træffes tirsdag-fredag fra kl. 10-15 på PF-gangen.
Samtalerne kan handle om sorg, hjertesorger, ensomhed, identitet og eksistentielle valg, om tro, angst og om
stress og depression. Intet problem er for lille, og man behøver ikke at være religiøs for at gøre brug af
tilbuddet. Samtalerne kan være enkeltstående, men strækker sig typisk over en til tre måneder.
Sammen med Anita B. Bennetsen, der også er præst, tilbyder studenterpræsten mulighed for at deltage i en
sorggruppe, og der vil også blive oprettet en gruppe for studerende med stressproblemer.
Præsten stiller desuden et bederum til rådighed for alle studerende der måtte ønske det, uanset tro.
For mere information ser her.
Med hensyn til gudstjenester, så holder præsten gudstjeneste i Lundtofte kirke og i Geels kirkesal om
søndagen kl. 10.30. Han står derudover til rådighed for studerende, der vil vies eller have et barn døbt.

Studenterrådgivningen
Her kan du søge social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning, når du oplever problemer, der forstyrrer din
hverdag som studerende - som psykiske problemer fx eksamensangst, ensomhed, stress/udbrændthed.
Tjenesten er fortrolig, gratis og bemandet af psykologer, socialarbejdere med psykoterapeutisk træning og
psykiatrisk specialiserede læger.
De har kontor på PF gangen på 1. sal i bygning 101E på Lyngby Campus hvor de har en fast psykolog samt en
SPS-medarbejder. Her kan du få private 1 til 1 samtaler med personen, men husk at booke tid på telefon eller
via deres hjemmeside srg.dk. Derudover afholder de workshops i løbet af året med forskellige temaer som
stress, gruppedannelse, præstationsangst, mm..
Trivsel på studiet
DTU har et ansvarligt undervisnings og arbejdsmiljø, hvor trivsel og åbenhed prioriteres. Alle aktiviteter på DTU
er baseret på et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde, både blandt de studerende og medarbejderne. Dette er
DTU’s forventning til alle, såvel studerende som medarbejdere, at vi overholder adfærdskodekset, som kan findes
på Inside.
Hvis du oplever krænkende adfærd og har brug for hjælp på DTU, kan du henvende dig til:

Studievejledningen
E-mail: studvejl@adm.dtu.dk
Tlf.: 45 25 11 99

Studenterrådgivning
Tlf.: 70 29 75 00
13 / 34

rusbog_dansk.md

1/18/2022

www.srg.dk

Polyteknisk Forening (PF)
E-mail: social@pf.dk
Tlf.: 77 42 44 93

DTU’s psykologrådgivning
E-mail: psykologhjaelp@dtu.dk
Tlf.: 45 25 73 73

Studiechef
Jørgen Jensen
E-mail: studiechef@dtu.dk
Tlf.: 24 92 16 99

Studenterpræsten
Jørgen Bo Christensen
E-mail: pastor@pf.dk
Tlf.: 24 42 59 75

Studieliv
Det sociale liv
DTU er meget mere end et uddannelsessted. Uanset om man søger en brætspilsklub, en sportsklub, et sted at
spille musik med sit band eller enkeltdagstiltag, som motionsløb, koncerter, årsfest eller bare et sted at drikke
en øl efter sidste forelæsning om fredagen, så er det muligt. Nedenfor giver dig et indblik i alt dette og
fortæller dig, hvor du kan gå hen, hvis du vil vide endnu mere.

S-Huset
Studenterhuset, eller S-Huset i daglig tale, er et af PFs nemmest genkendelige sociale tilbud. S-Huset
har tilknyttet en række faciliteter; caféemiljø, opholdsområder og studenterbarer.
S-Huset driver flere caféer, hvor man til studentervenlige priser kan købe kaffe, sandwiches og hvad man ellers
har behov for, for at komme igennem dagen. Der er også billard og spil, så der er et sted at hænge ud efter
studietid.
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Foruden den daglige drift er S-Huset også ansvarlig for at afholdelse af PF’s koncerter, både de mindre
fredagsrocks og de store ’joints’, hvor hele huset forvandles til festlokaler. I nyere tid har vi haft navne som DJ
Jonas Sahal, Fool, USO og Johnson på besøg. Koncerterne arrangeres af vores frivillige bookere, og afvikles af
en kombination af et frivilligt CREW og ansatte bartendere, vagter og garderobefolk - fælles for alle
involverede parter er, at de alle er studerende ved DTU.
I S-Huset afholder vi ikke kun koncerter. Der bliver også planlagt ting som tømmermændsbanko, PubQuiz,
comedy night og der bliver vist større sportsbegivenheder, som Superbowl og fodboldlandskampe på
storskærm. Lokalerne bliver også flittigt lånt ud til infoarrangementer, julefrokoster, beerpongturneringer og
meget andet. Lokalerne kan bruges til meget, og har du nogle gode idéer, så er det bare at skrive til
shusformand@pf.dk.

Hvor finder jeg det henne?
S-Huset i Lyngby findes i bygning 101, indgang E. I S-Huset findes både PF Sekretariatet, Kaffestuen,
Pejsestuen, Læsesalen og Kælderbaren. Derudover er der PF Caféen, som ligger i bygning 306. S-Huset i
Ballerup findes ved siden af biblioteket på første sal (oven på kantinen) og Verners Kælder er at finde i øst
enden af campus.

S-Huset Lyngby
Kaffestuen er en café hvor der kan købes både mad og drikke til studievenlige priser, med yderligere rabatter
til PF-medlemmer. Det er i Kaffestuen, at der kan købes billetter til de forskellige S-Hus arrangementer. Det er
også muligt at låne forskellige spil, f.eks. billard, bordtennis eller brætspil. Pejsestuen er S-Husets
loungeområde. Her findes der poolborde, bordfodboldborde og sofaer, hvor man kan sidde og nyde sin kaffe,
sodavand eller øl. Fra Pejsestuen findes også udgangen til S-Husets gård, hvor man i de varme sommerdage
kan sidde og nyde vejret. I S-Husets gård findes desuden den flittigt benyttede ølbowlingbane. Læsesalen er
det bagerste lokale i S-Huset Lyngby, hvor man kan sidde i fred og fordybe sig i sit studie. Lokalet er indrettet
med borde og stole, så der er mulighed for gruppearbejde. Her afholdes desuden ofte events.

PF Caféen
På Lyngby er der ud over Kaffestuen en lille café i bygning 306. Denne har i stor udstrækning de samme tilbud
som kaffestuen og er strategisk placeret tæt på nogle af DTU’s større auditorier, så det nødvendige kaffe-fix
ikke er langt væk. PF Cafeen er lukket, indtil renovationen af bygning 306 er færdig.

S-Huset Ballerup
S-Huset på Ballerup er en café, ligesom Kaffestuen, hvor der er et udvalg af både mad og drikke. Det er et
hyggeligt sted at hænge ud og lade op til forelæsning med spil og en PlayStation 4. Mange studerende
bruger også området til at spise frokost, holde et kort kaffemøde eller drikke en øl efter vel endt undervisning.

Kælderbaren
Kælderbaren er lokaliseret i bygning 101 under Pejsestuen og er S-Husets bar på Lyngby campus. Her kan du
finde et stort udvalg af forskellige specialøl, hvoraf mange typisk kommer fra danske mikrobryggerier, et bredt
udvalg af drinks og generelt en hyggelig atmosfære. Baren er åben alle hverdage fra kl 19.00, men er som
udgangspunkt lukket i weekenderne, medmindre andet er meldt ud. I KB, som baren også kaldes, bliver der
også afholdt en masse arrangementer, det mest kendte værende "14 dage i Kælderbaren".
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Verners Kælder
Verners Kælder er S-Husets bar på Ballerup campus som er lokaliseret i den østlige ende af bygningen. Dette
giver rig mulighed for at benytte Ballerup Campus’ udendørsarealer til alverdens spil og lege i
sommerperioden. Baren er åben fra kl 13.00 fredag og lukker først, når de sidste gæster tager hjem.

Aktiv i S-Huset
S-Huset har altid brug for friske kompetente folk - både som bartendere, CREW, teknikere, vagter eller
noget helt andet. Så hvis du har interesse for at arrangere og afvikle events, så er S-Huset måske noget
for dig.
Hver fredag i frokostpausen (12.15) mødes CREW i Kælderbaren, hvor det vil være muligt at høre om hvad
CREW laver og om de kommende events og arrangementer. Der vil til mødet blive budt på kage, som ofte er
hjemmelavet.
CREW tager sig af mange ting omkring events, blandt andet opsætning af scener, stå vagt ved scenen under
koncerterne og, i samarbejde med PolyJoint Booking, sørge for at kunstnerne har det godt både på og af
scenen. CREW vil også være at finde bag baren fra tid til anden som bartendere. Det vil være muligt selv at
vælge, hvor stor en arbejdsbyrde du tager til events.
Der vil blive holdt møder hele semesteret. Hvis du ikke har mulighed for at være der om fredagen, men er
interesseret i at høre mere eller være med, så har du mulighed for at kontakte CREW-formændene Daniel
Hildebrand og Daniel Ramfeldt på crewformand@pf.dk

Fredagsbarene
Ud over S-Huset findes der mange festlige fredagsbarer på Lyngby campus, hvor der også er mulighed
for at lære dine medstuderende bedre at kende. Der findes i alt fire fredagsbarer, henholdsvis
Diagonalen, Etheren, Hegnet og Diamanten.
Diagonalen er 1. kvadrants fredagsbar og ligger i bygning 116 med udgang til flere grønne arealer, perfekte til
en eftermiddag i solen. De er desuden kendt for deres tombola.
Etheren er en hyggelig fredagsbar på DTU lokaliseret i 2. kvadrant i bygning 208. De er både i stand til at
holde kæmpe fester såsom Asti Night, men som også kan fungere som et godt sted for en mere intim fest.
Hegnet kan findes i kantinen i bygning 342, altså i 3. kvadrant. Fredagsbaren er en af de større på campus,
pladsmæssigt, og der er rum til aktiviteter som beerpong og andre mere pladskrævende aktiviteter.
Diamanten er 4. kvadrants fredagsbar som findes i bygning 414. Baren er kendt for den berygtede drink, en
“Usleben Diamant”, og for deres lykkehjul hvor du kan være heldig at vinde gode tilbud.
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Events
PF afholder hvert år mange events, og flere af dem er traditionsfyldte og tilbagevendende. Her kan du se et
udpluk af dem. Koncerter og musikarrangementer finder du information om under S-Huset, da det er dem der
står for alt dette. Alle begivenheder bliver løbende lagt op på PF’s og S-Husets Facebooksider, og de kan
ligeledes findes i vores eventkalender både på www.pf.dk/studieliv/eventkalender og i vores app. Vil du gerne
være med til at stå for et event, eller har du en god idé til et nyt event er du altid velkommen til at kontakte
PF’s bestyrelse på bestyrelse@pf.dk.

Årsfest
Hvert forår afholdes der Årsfest hvor både kongelige, ministre, studerende og ansatte inviteres med. Festen
starter med en akademisk del bestående af officielle taler, uddeling af hædersbevisninger og PF’s kåring af
årets underviser. Herefter er der festmiddag, les lanciers, dansk og live musik til langt ud på natten. Det er ofte
årets mest populære festaften.
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Revyen
Den årlige PF revy er en satirisk og underholdende forestilling, som skildrer de studerendes liv på DTU. Revyen
er bygget op af en masse sketches, sange, danse, rekvisitter og videoer, som tilsammen gør grin med aktuelle
emner på DTU. Skuespillere, dansere, musikere, lys- og lydmænd, sangere, koreografer mf., som alle er
studerende på DTU, garanterer et brag af et show.

Fodboldturnering
Hvert år i juni afholder PF en fodboldturnering. Der er ligaer på to niveauer så du kan stille et hold med dine
venner lige meget hvor gode jeres fodboldevner er. Hvis du lige præcis gik glip af at komme med på
landsholdet kan du stille op i Prof League. Hvis du derimod bare synes det er lidt hyggeligt at sparke til en
bold i ny og næ, så er Beginners League en liga med plads til alle.

Skituren
Hvert år i vinterferien rejser DTU studerende af sted til en uge i sneen. Alle velkomne, og der afholdes masser
af festlige events under turen. Tidligere har vi taget til Avoriaz, Sestriere og Val Thorens. Rejsen strækker sig
fra sidste fredag i 3-ugers perioden i januar og har hjemkomst søndagen inden semesterstart.

Sensommerfest
Årets største fest bliver afholdt i den første semesteruge. Der opstilles telte ude foran bygning 101, hvor de
forskellige retninger finder sammen og laver temafester. Det hele starter ud med middag i de respektive telte
efterfulgt af én stor fest med barer og musik i alle teltene alt sammen planlagt af studierådene. I år er
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sensommerfesten desværre blevet aflyst, men sensommerfestudvalget er ved at planlægge et mega fedt
alternativ.

Banquet
Hvert efterår fejrer PF sine frivillige med en stor middag og efterfølgende fest. I løbet af aftenen er der masser
af underholdende indslag, og så bliver de frivillige, der har lagt en ekstra stor indsats for foreningen det sidste
år hædret med priser. Det er en aften, hvor vi mødes og fejrer alle dem, der gør, at foreningen fortsat står
stærkt på DTU.

Motionsløb
I ugen op til efterårsferien afholdes der to motionsløb. Torsdag afholdes det seriøse motionsløb, hvor der
løbes 5 km rundt om Lyngby Campus. Fredag afholdes det useriøse motionsløb, hvor flere hundrede
mennesker, gerne iført udklædning, mødes og “løber” fra fredagsbar til fredagsbar på Lyngby Campus.

Surfcamp
I sommerferien tager en lille gruppe DTU-studerende sydpå for at nyde bølgerne. Tidligere har turen gået til
Marokko og Portugal, og uanset om du er helt nybegynder eller bare gerne vil finpudse din stil, så er det
turen for dig. Vi tilbyder altid muligheden for undervisning og laver hyggelige aktiviteter på turen.

Lan
To gange om året, i påsken og efterårsferien, afholdes LAN. Her kan man komme og spille i flere dage i træk,
og der bliver som regel afholdt turneringer i spil som Counter Strike, Hearthstone og League of Legends. Det
er dage, hvor der ikke er meget søvn, men derimod masser af hygge, fællesskab og stort indtag af snacks.

DTU Sport
DTU Sport er en forening, der har fået overdraget det overordnede ansvar for idrætsudøvelsen på DTU.
Den henvender sig kun til ansatte og studerende. På DTU Sports hjemmeside ses en oversigt over,
hvilke sportsklubber der er, samt hvilke sportsfaciliteter, der tilbydes.
DTU Sports egne sportstilbud udbydes ved hver semesterstart. Tilmelding og betaling sker via DTU Sports
hjemmeside. Der annonceres om sportstilbud før hvert semester på hjemmesiden og på Facebook siden.
DTU Fitness:
På balkonen i bygning 101B (DTU-hallernes vest- og sydside) er der indrettet fitnesscenter på 400 m2.
Faciliteter står til rådighed alle dage kl. 05.00-22.45 året rundt undtagen ved eksamen, Årsfest og lignende.
DTU Fitness er de DTU-studerendes og ansattes fitnesscenter. Der arbejdes ud fra den filosofi, at det er
brugerne, der ved hvordan centeret skal være, men der forventes så også, at man tager fælles ansvar,
behandler maskinerne ordentligt og rydder op efter sig selv.

Diplom Fitness
Diplom Fitness er en forening på DTU Ballerup Campus, der drives af frivillige studerende, og som
giver de studerende på Ballerup Campus mulighed for at dyrke fitness. Et medlemskab er en oplagt
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mulighed for at møde andre studerende og for at blive den stærkeste på Campus!
Træningsfaciliteterne består af et styrkerum, hvor der kan løftes tunge vægte, et træningsområde hvor der kan
dyrkes funktionel styrketræning og konditionstræning og et omklædningsrum med bad. Medlemmer har
adgang til disse træningsfaciliteter alle døgnets timer.
Medlemsprisen er 400 kr. pr. semester, og pengene bliver brugt til fornyelse af udstyr, vedligeholdelse af
lokaler samt sociale arrangementer til fordel for foreningens medlemmer.
Et medlemskab kan købes via boghandlen på Ballerup Campus, og indmeldingsperioden er de to første
måneder af semesteret. Læs mere på foreningens facebookside: facebook.com/DiplomFitness/
Bestyrelsen ønsker alle nye studerende en fantastisk studiestart!

Ulykkesforsikring
Som studerende på DTU bliver du dækket af DTU’s ulykkesforsikring ved ulykker på Lyngby eller
Ballerup Campus eller i forbindelse med studierelevant ekskursion. For 144,65 kr. årligt kan du udvide
denne til at gælde udenfor DTU.
PF og DTU forsikrer alle studerende ved DTU mod ulykker, gratis, så længe det foregår på DTU eller i
forbindelse med en studierelevant ekskursion. PF har sørget for en tilkøbsmulighed til denne forsikring.
For blot 144,65 kr. om året udvides ulykkesforsikringen til at gælde hele Danmark, Færøerne og Grønland,
samt midlertidige ophold i hele verden. Dermed opnås en fuldtids ulykkesforsikring, der dækker, hvad enten
det er skiløb, fald ned af trapper eller andet du måtte komme ud for.
Police og girokort kan findes her, og ellers kan det hentes på PF’s sekretariat. Forsikringen er af samme
kvalitet som andre forsikringer, og du skal blot huske at indbetale pengene en gang om året.
Ulykkesforsikringen har fast udløbsdato d. 1. november, uanset hvornår du tegner den, men er alligevel
ekstremt billig.

Klubber
PF giver dig adgang til en lang række klubber, der som regel mødes en gang om ugen. Der er både
klubber på Lyngby og Ballerup Campus, og der er både studerende og tidligere studerende med.
Lige nu findes der fx Keramikklubben, Anvendt Træ og Metal (ATM), PF E-sport, Polyteknisk Radiogruppe
(PRG), PolyMus og mange flere. Du kan se en komplet liste over de klubber der findes på
https://www.pf.dk/studieliv/klubber. Findes der ikke en klub til lige præcis din hobby, er det altid muligt at
oprette en ny klub - bare kontakt PF’s bestyrelse for mere information på bestyrelse@pf.dk.

DTU
De fysiske rammer
DTU har to primære uddannelsescampusser - et i Lyngby og et i Ballerup. Bygningerne de to steder
indeholder ikke kun undervisningslokaler, men også bl.a. kantiner, bibliotek og boghandel. I dette kapitel
finder du en oversigt over de essentielle områder at kende på de to campusser og en beskrivelse af de
vigtigste punkter. Du kan i appen finde kort over begge campusser så du kan finde vej.
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Registrer fejl og ulykker
Med disse apps kan du nemt og hurtigt registrere fejl eller hændelser på campus, så du hurtigt kan få hjælp.
DTU Injury
Med DTU Injury kan du registrere, hvis du har været ude for en ulykke, eller hvis det var lige ved at gå galt –
altså en nærvedhændelse. Din registrering gør, at din sag bliver behandlet, og at DTU kan forebygge lignende
hændelser i fremtiden.
Download via App Store
Download via Google Play
DTU Fejlrapportering
Hjælp med at fikse fejl og mangler i bygninger, udendørsområder etc., så medarbejderne i Campus Service
kan fikse problemerne.
Download via App Store
Download via Google Play
OBS!
De to apps er uafhængige af hinanden og koblet til forskellige systemer. En registrering i den ene app kan ikke
ses i den anden.

Ballerup
Ballerup campus er beliggende på Lautrupvang 15, 2750 Ballerup, mellem Ballerup og Herlev og ca. 13
km fra Københavns centrum. I modsætning til Lyngby Campus er alt på Ballerup Campus samlet under
ét tag. Det siges derfor: ”Kan du ikke finde dit lokale og tror, du er gået for langt, så gå blot i den
modsatte retning”.
Hovedbygning og centre
Ballerup Campus strækker sig over et område på 42.000 m2 og er opbygget af tre netværkscentre: Vest, Midt
og Øst. De tre centre ligger i forlængelse af hinanden, hvor grupperegnings- og mindre lokaler ligger nord for
den sammenbindende gang, og forelæsningssale og bl.a. bibliotek og administrationen ligger syd for.
Det første, du ser, når du kommer ind af hovedindgangen, er det store lyse fællesareal med højt til loftet. Her i
midten af Ballerup Campus befinder Studiecentret, Boghandlen og Biblioteket sig. De Internationale
Studieforløb, retningerne Eksport, Produktion, Proces & Innovation samt Center for Videreuddannelse, hører
til i Uddannelsescenter Midt. På vej mod Øst ligger S-Huset og Ballerup kantinen, hvor det er muligt at spise
frokost i den store, åbne aula. I Øst har Byggeri & Infrastruktur samt Center for Adgangskursus til huse. Det er
også i Øst, du bl.a. kan finde Verners Kælder og de to fitnessrum.
Hvor kan jeg få hjælp?
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I hver af de tre centre er der tilknyttet et uddannelsessekretariat. Sekretariaterne er rettet mod specifikke
retninger, og det er her muligt at få hjælp angående netop din studieretning.
Udover uddannelsessekretariaterne er Studiecenteret altid behjælpelige med spørgsmål af enhver karakter,
lige fra tvivlsspørgsmål omkring dit studie, udlandsophold osv., til mere personlige anliggender.
Det sociale En stor del af det sociale liv på Ballerup campus udspiller sig i S-Huset eller fredagsbaren Vernes
Kælder. Derudover er der flere steder på campus små torve, hvor de studerende kan slappe af, læse eller
mødes med deres studiegruppe.

Madudbud Ballerup
##Kantinen Kantinen på Ballerup Campus tilbyder et stort og veltillavet udvalg af mad og drikke til
studentervenlige priser. Der diskes hver dag til frokost op med en stor salatbar, en lun og en varm ret samt en
kold buffet og sandwiches.
Åbningstider
Mandag-torsdag: 08.00 - 14.30
Fredag: 08.00 - 13.00

S-Huset
I S-Huset overfor kantinen kan du købe sandwiches og wienerbrød, og selvfølgelig kaffe, sodavand og øl. Der
findes desuden også et mindre kioskudvalg.
Åbningstider
Mandag, Onsdag, Torsdag: 07.30 - 18.00
Tirsdag: 07:30 - 20:30
Fredag: 07.30 - 15.30

Lyngby
Lyngby campus ligger i Kongens Lyngby med hovedadresse på Anker Engelunds Vej 1 og er et stort
sted med ca. 100 bygninger og en omkreds på 5 km, der afgrænses af en løbesti. At finde præcis den
rigtige bygning (for ikke at tale om det rigtige lokale) kan derfor være lidt af en opgave. Heldigvis er
der en systematisk placering og nummerering, der gør det hele lidt nemmere.
Et koordinatsystem Lyngby Campus er opbygget som et koordinatsystem med 4 kvadranter. Kvadranterne er
opdelt af vejene, hvor Anker Engelunds Vej er x-aksen og avenuerne er y-aksen (se DTU kortet i app’en), og er
som ethvert koordinatsystem nummereret fra 1-4.
Alle bygninger og lokaler på Lyngby Campus kan identificeres ved et trecifret nummer, undtagen auditorier,
der ofte kun har et tocifret nummer. For bygninger angiver det første nummer, hvilken kvadrant bygningen
ligger i. Eksempelvis tilhører bygning 343 altså 3. kvadrant. Det andet og tredje nummer beskriver, hvor i
kvadranten bygningen er placeret. Når nummeret stiger, bevæger man sig længere væk fra der hvor Knuth22 / 34
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Winterfeldts Allé og Anker Engelunds Vej krydser (også kaldet origo i et koordinatsystem). Bygning 301 ligger
derfor tæt på origo af campus, mens bygning 378 ligger i modsatte hjørne af 3. kvadrant.
For lokaler angiver det første nummer etagen. Lokale 105 er altså på 1. sal.
Hvor kan jeg få hjælp? På DTU Lyngby campus er de fleste administrative opgaver samlet i bygning 101, og
det er derfor oftest her, at du kan få råd og vejledning. I bygning 101 finder du for eksempel
studievejledningen, studieinformationen og biblioteket.
Det sociale Mange af de sociale aktiviteter på DTU Lyngby campus er centreret i bygning 101 omkring
kantinen, sportshallen, S-Huset og studenterforeningen PF. Rundt omkring på DTU findes der desuden små
caféer, fredagsbarer og andre sociale faciliteter.

Madudbud Lyngby
Hovedkantinen
Kantinen i bygning 101 på Lyngby Campus tilbyder et stort udvalg af mad og drikke til studentervenlige
priser. Madudbuddet indebærer varme retter, en frisk salatbar, en kold buffet og et stort udvalg af drikkevarer.
I Hovedkantinen er der masser af bordplads til at sidde og spise sin mad ved,.
Mandag-Fredag: 11.00 - 14.00
Caféen
Caféen ligger i forbindelse med kantinen i bygning 101. Her er det muligt at stille sulten med morgenmad,
frisklavede sandwich, salater samt barista-kaffe og kager.
Mandag-Fredag: 7.30 - 20.00
Øvrige kantiner
Der kan rundt omkring på Lyngby Campus være langt til bygning 101. Derfor er der selvfølgelig også kantiner
i andre bygninger. Der findes kantiner i bygning 202, 220, 342 og 358.
Kaffestuen og PF-caféen
Et godt alternativ til kantinerne er Kaffestuen i bygning 101 og PF-caféen i bygning 306. Begge er drevet af SHuset og dermed PF. Udvalget begge steder består af sandwiches, salater, morgenbrød, slik, diverse
drikkevarer i form af bl.a. te, kaffe, sodavand og øl.
PF-caféen

Mandag-Fredag: 7.30 - 17.15
Kaffestuen

Mandag-Fredag: 7.30 - 19.00
Street Food
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Der findes fire Street Food boder rundt om på Lyngby campus. Disse boder skiftes jævnligt ud og roterer
rundt på campus.
NETTO

På Kollegiebakken 7 ligger NETTO. Mandag-søndag 07.00 - 24.00

Bibliotek
Biblioteket spiller en central rolle for studerende på DTU, ikke kun som universitetsbibliotek, men også
som en del af det aktive studiemiljø.
Du finder DTU Bibliotek både på Lyngby og Ballerup campus. I Lyngby ligger biblioteket i bygning 101 over
for studenterkantinen. I Ballerup finder du biblioteket centralt placeret i hovedbygningen.

Det digitale bibliotek
Du har adgang til det digitale bibliotek med millioner af videnskabelige artikler og e-bøger online – når som
helst og hvor som helst. På søgesystemet www.findit.dtu.dk er det enkelt at søge på tværs af de mange
elektroniske tidsskrifter, samt de mange e-bøger.

Det trykte bibliotek
De trykte bøger finder du dels i bibliotekets kælderen i Lyngby, dels i selve biblioteket i Ballerup. Begge steder
findes en større samling fagrelevante bøger, som kan lånes med hjem. Alle lærebøger fra DTUs kurser findes
også her – hvis ikke de findes som e-bøger.

Databar
I Lyngby tilbydes der en stor databar med pc’er, printere, scannerne mv. I Ballerup kan du låne en bærbar
computer. Begge steder er dækket af DTUs trådløse net. Studiepladser og grupperum Både i Lyngby og
Ballerup finder du studie- og læsepladser og borde til gruppearbejde, samt en række veludstyrede
grupperum, som du kan booke online.

Studiemiljø
DTU Bibliotek byder på varierede steder at slappe af og lade op, eks. mellem forelæsningerne. Der huses
desuden mange spændende udstillinger og events.

Vejledning og kurser
Dagen igennem kan du få hjælp og vejledning af bibliotekets personale. Du kan også træffe en aftale med en
bibliotekar, så vejledningen kan tilpasses dine behov. Biblioteket tilbyder også en række kurser, som kan
hjælpe dig igang.

Ballerup campus
Biblioteket er normalt bemandet
Mandag - fredag 9.00 - 12.00
24 / 34

rusbog_dansk.md

1/18/2022

Lyngby campus
Biblioteket er normalt bemandet
Mandag-fredag 8.00 - 20.00
Lørdag-søndag 12.00 - 16.00
Begge steder er der adgang med studiekort døgnet rundt alle ugens syv dage.
Se mere på hjemmesiden www.bibliotek.dtu.dk

Polyteknisk Boghandel
Specialboghandel for ingeniørstuderende
Uanset om du læser på Lyngby eller Ballerup campus, er din studieboghandel Polyteknisk Boghandel. Her
finder du alle de lærebøger, du skal bruge gennem dit studium; et rigt udvalg af supplerende litteratur og
hjælpemidler samt naturligvis også blokke, ringbind, skriveredskaber og alt det andet, som du bruger i din
dagligdag som studerende.
De er til for dig og gør, hvad de kan, for at gøre din studiestart nem, når det gælder bøger, bl.a. ved at
indsamle information, lave boglister og ikke mindst deres populære bogpakker, som samler alle de bøger, du
skal bruge på semesteret i en samlet pakke – lige til at tage under armen. Nemmere bliver det ikke. For alle
DTUs studerende er der bogpakker til 1. semester, og læser du til diplomingeniør, så er der også bogpakker
på de efterfølgende 3 semestre.
De har som regel de samme bøger og pakker på lager i begge butikker – men du kan altid tjekke aktuel
lagerstatus i boglisten på deres website, som du finder på adressen www.polyteknisk.dk

Find boghandlen
Du finder boghandlen på Lyngby Campus i hovedbygningen (101) lige ved siden af biblioteket. På Ballerup
ligger den lige ved indgang 13A. Åbningstiderne kan du se herunder.
Lyngby
Mandag-fredag: 8.30 - 16.30
Ballerup
Mandag-fredag: 8.30-15.00
De studerendes boghandel
Boghandlen har eksisteret siden begyndelsen af 1960’erne, hvor studerende på Den Polytekniske Læreanstalt
(nu DTU) besluttede at gøre det nemmere for alle studerende at få fat i deres undervisningsmateriale i rette
tid til semesterstarten.
Boghandlen samarbejder tæt med undervisere på DTU for at sikre, at give dig information om, hvad du skal
bruge på det enkelte kursus – og sikre at den rette udgave er på lager (Der er bogliste garanti: Dvs. der er
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garanteret, at studiebøger købt i boghandlen er den korrekte udgave og præcist den der er pensum på dit
kursus.)
Studierabat
Som DTU studerende får du 10% rabat på alle ikke-nedsatte bøger, du køber i Polyteknisk Boghandel. Altså
ikke udelukkende på dine lærebøger, men også på alt anden fag- og skønlitteratur.
DTU merchandise
Polyteknisk Boghanel er også officiel forhandler af DTU merchandise. Kig ind og se det store udvalg i DTU
brandede artikler, f.eks. T-shirts, sweatshirts, krus, tasker og meget andet. Står du lige og mangler sidsteøjebliks gaven, er der et bredt udvalg i gode gave ideer.
Specialboghandel for ingeniører
Polyteknisk Boghandel er din boghandel – gennem din studietid, men i høj grad også når du er
færdiguddannet ingeniør. Polyteknisk Boghandel er Danmarks største uafhængige tekniske boghandel og
leverer gennem vores business to business afdeling specialiseret faglitteratur til Danmarks videnstunge
institutioner og virksomheder.

www.polyteknisk.dk
Uden for åbningstiden henvises til www.polyteknisk.dk – boghandlens website. Her kan du med online
boglisten finde ud af, hvilke lærebøger, du skal bruge til dit kursus og bestille blandt flere end 4 millioner
dansk- og engelsksprogede bøger.

Cykelservice
Gennem en ordning, som DTU har med Cykelven, kan du og dine medstuderende få repareret din cykel
til studievenlige priser. De laver både reparationer på Lyngby og Ballerup Campus. Ved nærmere
indformation, gå ind på www.cykelven-portal.dk/dtu.

Transport
Ballerup Campus ligger ca. 13 km fra Københavns centrum, mens Lyngby Campus ca. 16 km derfra, og
det er nemt at komme dertil både i bil og med den offentlige transport. Her kan du læse lidt, om de
forskellige transportmuligheder til begge campusser.
Transport fra København til Ballerup Campus
Buslinje 350S i retning mod Ballerup St. eller Malmparken kører lige til døren på Ballerup Campus og stopper
undervejs blandt andet på Nørreport St., Bellahøj, Brønshøj Torv og Husum Torv. Derudover kan du tage Stogs linje C i retning mod Ballerup eller Frederikssund eller linje H også mod Frederikssund.
Transport fra Høje Taastrup til Ballerup Campus
Buslinje 400S i retning mod Lyngby st. stopper ca. 1,5 km fra campus ved busstoppested Ring 4/Ballerup
Byvej. Derudover kører den til Ballerup St., hvorfra du kan skifte til buslinje 350S i retning mod Nørreport eller
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Dragør Stationsplads.
Transport mellem Lyngby og Ballerup Campus
I undervisningstiden kan du tage buslinjen 40E fra Rævehøjvej ved bygning 101E på Lyngby Campus til
busstoppestedet Borupvang (Lautrupparken), som ligger 1 km fra Ballerup Campus. Desuden kører buslinjen
300S fra Anker Engelunds Vej midt på Lyngby Campus til Herlev Bymidte hvorfra du kan skifte til buslinjen
350S som kører til Ballerup Campus. Er du frisk, er der også mulighed for at tage cyklen. Via diverse cykelstier
er der 13 km imellem de to campusser, og turen tager ca. 40 minutter.
Transport fra København til Lyngby Campus
Buslinjen 150S i retning mod Kokkedal st. kører fra Nørreport st. til Rævehøj på Lyngby Campus og stopper
undervejs blandt andet ved Rigshospitalet syd, Universitetsparken, Ryparken st. og Tuborgvej. Derudover
kører S-togs linjerne B og E mod henholdsvis Holte og Hillerød st. til Lyngby st., hvorfra du kan tage buslinje
181, 300S i retning mod Gl. Holte Øverødvej og 190 i retning mod Holte st. via Skovlyskolen.

S-tog til København

Kollegier
Det er altid en udfordring at komme et nyt sted hen, og for de fleste nye studerende kan det også være svært
at overskue, hvor man skal finde et sted at bo. Her er kollegier en mulighed, og der ligger en del kollegier
både på og omkring Lyngby Campus og omkring Ballerup Campus. I dette kapitel kan du læse mere om disse
og finde ud af om kollegielivet kunne være noget for dig.
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PKS
Polyteknisk KollegieSelskab amba, i daglig tale PKS, er et non-profit andelsselskab stiftet af en gruppe
kollegier med tilknytning til DTU. Selskabet er ledet af en ulønnet bestyrelse, hvor hovedparten af
medlemmerne er valgt blandt kollegiernes bestyrelser samt kollegiernes beboerråd. Dette sikrer kollegierne
stor indflydelse på, hvordan de administreres. PKS administrerer 8 kollegier på og omkring DTU Lyngby
Campus, hvor PKS’ administrationskontor i øvrigt har til huse på PF gangen, der ligger på 1. sal i bygning
101E.
PKS kan tilbyde 1.722 enkeltmandsværelser og 185 dobbeltværelser, hvoraf hovedparten ligger inden for en
radius af 5 km fra DTU, Lyngby Campus. Ingen af lejemålene er møblerede, men størstedelen af lejemålene har
eget badeværelse, og alle er koblet på internettet. Huslejen på enkeltmands værelserne rangerer fra ca.
2.400,00 kr. til 3.700,00 kr., mens huslejen for dobbeltværelser rangerer fra ca. 3.600,00 kr. til 7.200,00 kr.
For at kunne få tildelt et værelse, skal du være skrevet op på PKS’ hjemmeside, hvor du skal udfylde en
ansøgningsformular. På hjemmesiden kan du i øvrigt finde svar på mange af de spørgsmål, du måtte have.
Vær opmærksom på at der er lukket for personlige henvendelser pga. Corona, og alle mails og telefonopkald
besvares i åbningstiden.
Åbningstider på kontoret og telefonen:

Mandag: 10.00-15.00
Tirsdag-Torsdag: 8.00–15.00
Fredag: 8.00–13.00
Tlf. 45 25 72 90 E-mail: pks@pks.dk

PKS kollegier
Kampsax Kollegiet

Beliggenhed: På Campus
Udlejer enkeltværelser
Husleje ca. 2.600 kr
Paul Bergsøe Kollegiet

Beliggenhed: 4,2 km. fra Lyngby Campus
Udlejer enkelt- og dobbeltværelser
Husleje ca. 2.400 kr
P. O. Pedersen Kollegiet

Beliggenhed: 4,5 km fra Lyngby Campus
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Udlejer enkeltværelser og hemselejligheder
Husleje ca. 2.500 kr
Ostenfeld Kollegiet

Beliggenhed: På Campus
Udlejer enkeltværelser og lejligheder
Husleje ca. 2.600 kr
Trørød Kollegiet

Beliggenhed: 8,5 km. fra Lyngby Campus
Udlejer 3-værelses lejligheder
Husleje ca. 6.900 kr
Villum Kann Rasmussen Kollegiet

Beliggenhed: På Campus
Udlejer dobbeltværelser
Husleje ca. 3.200 kr
William Demant Kollegiet

Beliggenhed: På Campus
Udlejer enkeltværelser
Husleje ca. 4.100 kr
Johannes Fog Kollegiet

Beliggenhed: 1,1 km fra Lyngby Campus
Udlejer møblerede enkeltværelser med delt badeværelse og toilet
Husleje ca. 3.250 kr.

Lyngby kollegier
Udover de PKS administrerede kollegier, findes der 3 andre kollegier på og omkring Lyngby campus. Til
modsætning af PKS’ kollegier, søges disse kollegier individuelt og ansøgningsskema kan findes på deres
hjemmesider.
Kollegiebakken og Andelskollegiet
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Beliggenhed: På campus
Sælger andelslejligheder á 30, 40 Og 50 m2
Indskud ml. 165.000 - 275.000 kr
Månedlig ydelse ml. 3.600 - 6.900 kr
Hjemmeside: www.andelskollegiet.dk
Nybrogård Kollegiet

Beliggenhed: 4,6 km fra Lyngby campus
Udlejer enkeltværelser
Husleje ca. 1.800 kr
Hjemmeside: www.nybro.dk
Viggo Jarl Kollegiet

Beliggenhed: 3 km fra Lyngby Campus
Udlejer enkeltværelser
Husleje ca. 2.500 - 2.900 kr
Hjemmeside: www.vjk.dk
U2 Campus Apartments

Beliggenhed: På Lyngby Campus
Udlejer enkeltværelser
Husleje ca. 2.300 kr
Hjemmeside: https://bdtu.dk
Hempel Kollegiet

Beliggenhed: På Lyngby Campus
Udlejer enkeltværelser
Husleje ca. 4.300 kr Hjemmeside: https://bdtu.dk

Ballerup Kollegier
I nærheden af Ballerup Campus ligger 6 kollegier. Alle kollegieværelserne er umøblerede med eget bad og
toilet. Ansøgning sker enten via findbolig, kollegiernes kontor i København eller hos kollegiet selv. Derudover
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har Ballerup kommune indsigelsesret på flere af kollegierne. Læs mere på Ballerup kommunes hjemmeside
www.ballerup.dk.
Lautrupgård Kollegiet

Beliggenhed: Overfor Ballerup Campus
Udlejer enkelt-, 1 ½-, og 2 værelser
Husleje ca. 3.200 – 4.900 kr
Hjemmeside www.s.dk
Sømoseparken

Beliggenhed: Overfor Ballerup Campus
Udlejer enkelt- og to værelser
Husleje ca. 4.200 – 6.000 kr
Hjemmeside www.kollegierneskontor.dk
Sportskollegiet

Beliggenhed: 3.1 km fra Ballerup Campusz
Udlejer enkeltværelser
Husleje ca. 3.500 kr.
Hjemmeside www.s.dk
Kagså Kollegiet

Beliggenhed: 4.3 km fra Ballerup Campus
Udlejer en-, to-, og treværelser
Husleje ca. 2.600 – 6.000 kr
Hjemmeside: www.Kollegierneskontor.dk
Hjortespring Kollegiet

Beliggenhed: 3.3 km fra Ballerup Campus
Udlejer enkeltværelser
Husleje ca. 2.400 kr.
Hjemmeside www.hjortespring.dk
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Herlev Kollegiet

Beliggenhed: 3.9 km fra Ballerup Campus
Udlejer enkeltværelser
Husleje ca. 2.900 kr.
Hjemmeside www.herlevkollegiet.dk

Links
For hele tiden at holde dig opdateret om hvad der sker på DTU og i PF, er der en række nyttige links og
Facebook sider du kan følge med på.

Links, Facebook og Ordliste
Links
pf.dk (PFs egen hjemmeside)
pf.dk/Ulykkesforsikring (PF ulykkesforsikring)
ida.dk/medlemsfordele (Ingeniørforeningen, IDA)
polyteknisk.dk (Polyteknisk Boghandel)
sdb.dtu.dk (DTU’s studieordning)
use.mazemap.com (Kort over campusserne, søg på DTU)
overlevpaasu.dk (Hjælp til økonomi)
studenterguiden.dk (Legater, studiejobs mm.)

Facebook
PF - Polyteknisk Forening
Opslagstavlen DTU // The Notice Board DTU
S-Huset
Verners
Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Brugte bøger / Used books -DTU
IDA for studerende
DTU Study Abroad
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Ordliste
Der er mange forskellige forkortelser i PF, og de er ikke altid helt intuitive, derfor er nedenstående ordliste
fremstillet, så du har et overblik over de manger forkortelser og deres betydninger.
PF - Polyteknisk Forening
AMU - ArbejdsMiljøUdvalg (DTU)
AR - Akademisk Råd (DTU)
AUS - Afdelingen for Uddannelse og Studerende (DTU)
B22 - PF's Bestyrelse årgang 2022
Beu - Bestyrelsens EvalueringsUdvalg
BIX-rådet - Byggeri og Infrastruktur og Eksports Studieråd
CAS - Campus Service (DTU)
DSF - Danske Studerendes Fællesråd
DTU - Danmarks Tekniske Universitet
ELITØ-rådet - Elektroteknologi (diplom), IT, Sundhedsteknologi og Økonomi's Studieråd
FAKU - Formændenes Arrangerende og Koordinerende Udvalg
FR - Fællesrådet
FRFU - Fællesrådet Forretningsudvalg
FRR - Forretningsrådet
PF HUMOR - HovedUdvalget for Morskab og Revy
IDA - Ingeniørforeningen i Danmark
ISN - Institutionsstudienævn (DTU)
IUS - IngeniørUddannelsernes Samråd
KABS - Koordinatorer af Bachelor Studiestarten
KAMU - Koncern ArbejdsmiljøUdvalget (DTU)
PF MSC - Master Student Coordinators
NSA - Nano-Space Alliancen
P&K-rådet - Produktion og Konstruktions Studieråd
PG - Politisk Gruppe
PIP-rådet - Process og Innovation og Produktions Studieråd
S/M-KID-rådet - Softwareteknologi, Matematik og Teknologi og Kunstig Intellegens og Datas Studieråd
SMAG - StudieMiljøArbejdsgruppen (DTU)
SMU - StudieMiljøUdvalget (DTU)
TAP - Teknisk Administrativt Personale (DTU)
VIP - Videnskabeligt Instruktivt Personale (DTU)

Kolofon
Publisher

Polyteknisk Forening
Anker Engelunds Vej 1 DTU building 101E 2800 Kgs. Lyngby
Tlf: 77 42 44 44
pf@pf.dk
33 / 34

rusbog_dansk.md

1/18/2022

Rusbogen 2021 er udgivet med støtte fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU.
Redaktion
Johanne Skotte Steen-Hansen
Nicolai Amin
DTP
Redaktionen
Billeder af:
Morten Gravesen
Christian Breinbjerg
Anne Folkvard
Mantas Hesthaven
Søren Hansen
Kommentarer
rusbog@pf.dk

34 / 34

