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Kære nye medstuderende,
Du sidder nu med Rusbogen 2019, og vi har glædet os til 
at præsentere den for dig. Rusbogen er en hjælp for dig til 
at få et indblik i opbygningen af DTU, både studiemæssigt 
og logistisk. Her kan du finde praktiske informationer om 
dagligdagen, livet som studerende og nogle af de mulig-
heder, der er på DTU og gennem Polyteknisk Forening, de 
DTU studerendes forening.

1 Velkomst
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Kære nye medstuderende, 
velkommen til Danmarks 
Tekniske Universitet! 

Du går nu en række spæn-
dende, udfordrende og 
ikke mindst sjove år i møde 
på en uddannelse, som gør 
dig klar til at løse fremti-
dens udfordringer. På DTU 
og som ingeniør er det kun 
fantasien, som sætter græn-
ser.

Du er blevet optaget på et 
universitet i verdensklasse 
med store forventninger til 
sine studerende. Ligeledes 
har vi studerende store 
forventninger til DTU. I Po-
lyteknisk Forening arbejder 
vi sammen om at gøre DTU 
til det bedst mulige univer-
sitet. 

Polyteknisk Forening (PF) 
er den ældste studenterfor-
ening i Danmark, og vi står 
stadigt stærkt. Vi repræsen-
terer alle studerende på 
DTU og sikrer et godt stu-
diemiljø. PF administrerer 
S-Huset, som du kan bruge 
som studiested eller til en 

fredagsøl med vennerne. 
Igennem PF kan du få et 
stærkt socialt og fagligt 
netværk, der kan komme 
dig til gode i dit arbejdsliv, 
og som gør studielivet fan-
tastisk. Jeg håber, at du vil 
være medlem og derved 
sikre de studerendes stem-
me. Skulle du få brug for 
hjælp, er du velkommen til 
at komme forbi PF’s sekre-
tariat på Lyngby Campus, 
kontoret på Ballerup Cam-
pus eller skrive os en e-mail, 
så hjælper vi dig gerne

Jeg glæder mig til at se, 
hvordan du og dine med-
studerende kommer til at 
sætte præg på DTU og PF.  
Velkommen til og held og 
lykke med studierne! 

På vegne af Polyteknisk For-
ening.

 
Søren Anton Kuhberg

Foreningsformand

PF byder velkommen Rektor byder velkommen

Kære nye DTU studerende
Hjertelig velkommen til 
DTU og til et studie, hvor 
du både får teoretisk viden 
og rig mulighed for at være 
med til at løse nogle af de 
mange udfordringer, sam-
fundet står over for.

Aldrig før har verden haft 
så hårdt brug for kreative 
ingeniører, der kan skabe 
teknologi for mennesker, så 
vi kan opfylde FN’s 17 ver-
densmål for en bæredygtig 
udvikling og et bedre liv for 
os alle sammen.

På DTU har vi lagt bære-
dygtighed, innovation og 
entreprenørskab ind i alle 
vores uddannelsesretnin-
ger. I løbet af din uddan-
nelse lærer du at udtænke 
nye løsninger og at samar-
bejde med andre på tværs 
af fagligheder. 

DTU er blandt Europas bed-
ste tekniske eliteuniversite-
ter, og vi forventer meget 
af dig. Jeg vil ikke lægge 
skjul på, at det kræver hårdt 
arbejde at gennemføre en 

uddannelse på DTU, men 
du forlader også univer-
sitetet med én af verdens 
allerbedste ingeniøruddan-
nelser i bagagen. 

Og husk nu at nyde din 
studietid. Udnyt de mulig-
heder vores forsknings- og 
studiefaciliteter i verdens-
klasse giver dig. Rejs ud i 
verden og læs et semester 
eller to i udlandet, og glæd 
dig over de mange venska-
ber du kommer til at knytte 
på tværs af nationaliteter 
og fagområder i løbet af 
din tid på DTU.

Held og lykke med studier-
ne. Vi ses på rusturen, hvor 
Bachelordekanen og jeg 
kommer rundt og besøger 
jer alle sammen.

Anders O. Bjarklev

Rektor

 Velkomst  Velkomst
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KABS om alt, og de vil gøre 
deres bedste for at hjælpe.

Rustur
Alle nye studerende på 
DTU får tilbud om at kom-
me på rustur. DTU tilbyder 
tre forskellige typer rusture. 
Den ene mulighed er 4-da-
ges turene. På disse 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 weekendture, 
hvoraf den ene er alkohol-
fri. Alle weekendture ligger 
d. 23. - 25. august, dette be-
tyder, at man tager afsted, 
når introdagen er slut. Har 
du lyst til at deltage i en 
engelsktalende 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.

Tværhold
På rusturen mødes vek-
torhold på tværs af retnin-
gerne, hvor du vil blive sat 
sammen med russer fra 
andre retninger i et tvær-
hold, som du er tilknyttet 
til på rusturen. Det betyder, 
at du kommer til at lære en 
masse studerende at ken-
de, 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/.

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 ting, som du skal bruge 
som nystartende på DTU.

Selve introdagen ligger 
den 23. august, hvilket 
både er før rusturene og 
første undervisningsdag. 
Du vil på dagen blive vist 
rundt på campus, så du hur-
tigt kan lære at finde vej på 
DTU og føler dig hjemme 
på dit nye studie. Henover 
dagen vil der også være 
en masse sjove, faglige og 
sociale aktiviteter, hvor du 
kommer til at samarbejde, 
tænke kreativt og lære dine 
medstuderende bedre at 
kende. Alle nye civil- og 
diplomingeniørstuderende 
bliver desuden budt offi-
cielt velkommen til DTU af 
enten rektor Anders Over-
gaard Bjarklev eller dekan 
Lars Christoffersen og 
formanden for Polyteknisk 
Forening, Søren Kuhberg.

Vektor-/Retningshold
Når du starter på DTU, bli-
ver du som nystartet inddelt 
på et vektorhold sammen 
med studerende fra din ret-
ning. 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 begyn-
delsen 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 stude-
rende fra hver bachelorret-
ning på DTU. På introdagen 
vil du møde din retnings-
KABS, og på rusturen vil du 
møde en KABS fra en an-
den retning - din tværKABS. 
KABS har hovedansvaret 
for alle vektorerne, og for 
at du får den bedste start 
på studiet. Du kan spørge 

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 en rustur. Hvert år uddannes 
omkring 260 vektorer (rusvejledere), som vil være med til 
at hjælpe dig gennem dit første semester på studiet.

 Velkomst  Velkomst
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Introduction Week
Alle nystartende kandidat- 
og udvekslingsstuderende 
får tilbuddet om at komme 
med til Introduction Week. 
Her bliver man introduceret 
til det at være studerende 
på DTU, til de studenterak-
tiviteter, vi har, og til Lyngby 
og København - alt imens 
man rystes godt sammen 
med andre nye studerende. 
Det er en sjov uge med 
fart på og med en masse 
varierende aktiviteter lige 
fra workshops i salsa til skat-
tejagt rundt i København. 
Introduction week er fra d. 
26. - 30. august og foregår 
hovedsageligt på Lyngby 
Campus.

Buddyhold

Deltagerne i Introduction 
Week bliver inddelt i bud-
dyhold bestående af 10-15 
studerende fra forskellige 
studier og nationaliteter. 
Hvert hold får en nuvæ-
rende 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 aktivite-
ter sammen med studeren-
de fra forskellige retninger 
på DTU. Det er desuden 
en rigtig god mulighed for 
at lære nye mennesker at 
kende. Hytteturen foregår i 
år fra d. 20. - 22. september.

PF Master Students
Arrangørerne af kandidat-
studiestarten 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 Facebook-
side.

Du kan læse meget mere 
om kandidatstudiestarten 
på https://studiestart.pf.dk/
master/. 

Kandidatstudiestart

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 arrangementer i løbet af 
semesteret, der skal forberede dig på dit kandidatstudie - 
uanset om du har læst din bachelor på DTU eller ej.

Master study start 2018

Master study start 2018

 Velkomst  Velkomst

https://www.facebook.com/PFmasterstudents/
https://www.facebook.com/PFmasterstudents/
https://studiestart.pf.dk/master/
https://studiestart.pf.dk/master/


De studerendes forening 
Polyteknisk Forening, i daglig tale PF, er studenterorgani-
sationen ved Danmarks Tekniske Universitet. Foreningens 
arbejde og politik 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. Vi plejer at dele det 
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.

2 Polyteknisk     
   Forening



Astronaut Andreas Mogensen besøgte DTU til et fagligt oplæg.
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Med mere end 170 år bag 
sig er PF også den ældste af 
alle studenterorganisatio-
ner i Danmark. Polyteknisk 
Forenings hovedmål er at 
repræsentere de stude-
rende ved DTU. Foreningen 
arbejder også på lands-
plan, og det er vores mål at 
forbedre alle studerendes 
vilkår. Dette gælder eksem-
pelvis uddannelse, studie-
miljø, sociale arrangemen-
ter, boligvilkår og meget 
mere. Det er også PF, der 
arrangerer studiestarten for 
dig og alle de andre nye 
studerende, det er os, der 
har sørget for bedre offent-
lig transport mellem Lyng-
by 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 arrangemen-
ter, 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 Balle-

rup Campus, kan du få en 
snak med et af foreningens 
bestyrelsesmedlemmer og 
derudover få hjælp til at 
melde dig ind i PF og in-
geniørforeningen 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: 
9.15-15.00

Tirsdag-Torsdag: 
8.30-15.00

Fredag: 
8.30-14.30

Ballerup

Onsdag: 
9:00-13:00

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

Introduktion Faglig

På det faglige plan arbejder 
PF for at sikre, at vores ud-
dannelser er af højeste kva-
litet. Til dels i Institutstudie-
nævnene (ISN), hvor kursu-
sevalueringer på de enkelte 
institutter gennemgås af 
studerende og undervisere 
for at finde mulige forbed-
ringer. Dels i samarbejde 
med DTU’s ledelse og stu-
dieadministration, hvor vi 
sammen forsøger at finde 
de bedste løsninger på 
bl.a. undervisningsmetoder 

og eksamensformer. Som 
oftest foregår dette med 
udgangspunkt i diskussio-
ner i fagligudvalget.

Derudover afholder PF fag-
lige arrangementer i form af 
workshops og oplæg. Disse 
kan omhandle alt fra stu-
dieøkonomi, innovation og 
entreprenørskab til besøg 
af større personligheder fra 
teknologiens verden.

PF arbejder for at sikre og udvikle kvaliteten af DTU’s ud-
dannelser. Vi repræsenterer de studerende såvel formelt i 
universitetets vigtigste organer, som uformelt, for at sikre, 
at ingeniøruddannelserne er af højeste kvalitet

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 en-
gagerer sig fagligt, politisk og socialt.

http://www.pf.dk.
http://www.pf.dk/om-pf/sekretariat
http://www.pf.dk/om-pf/sekretariat
https://www.pf.dk/rad-og-udvalg/eksterne-repraesentationer/isn
https://www.pf.dk/rad-og-udvalg/eksterne-repraesentationer/isn
https://www.pf.dk/rad-og-udvalg/fagligudvalget


I S-Huset har PF skabet gode studiepladser til fordybelse.

PF stod for at arrangere en paneldebat i forbindelse med folketingsvalget.

Polyteknisk ForeningPolyteknisk Forening
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Social

På det sociale plan arbej-
der PF for at sikre et godt 
studiemiljø – i den brede-
ste 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 leve-
vilkår for studerende såsom 
SU, stress eller boligman-
gel.

PF arrangerer også et hav 
af sociale arrangementer 
såsom motionsløb, skitur, 
surfcamp og fodboldturne-
ring, samt større koncerter, 
så du ikke kommer til at 
kede dig, mens du læser 
på DTU. Til hverdag kan du 
også tage forbi studenter-
huset (S-Huset), hvor der er 
mulighed for at spille spil, 
spise frokost, holde et kort 
kaffemøde eller drikke en 
øl efter en lang undervis-
ningsdag.

PF arbejder for at sikre og udvikle de studerendes stu-
diemiljø, bolig- og leveforhold. Det er også os, der er 
ansvarlige for S-Huset, der er et samlingssted for alle stu-
derende, samt de mange sociale arrangementer. 

Politisk

PF arrangerer paneldebat-
ter 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 ud-
dannelsesmæssige reformer. 
Derudover står vores udvalg 
for at fastsætte PF’s holdning 
til mere konkrete tiltag. For 
eksempel fastsætter Politisk 
Gruppe vores holdning til 
2%-besparelserne.

Vi sikrer derudover, at de 
studerendes stemme bliver 
hørt lokalt på universitetet 
ved at indstille repræsentan-

ter til DTU’s bestyrelse og 
deres andre udvalg. I dag er 
vi aktivt involveret i uddan-
nelsespolitik på alle niveauer, 
lige fra diskussioner omkring 
opbygningen af enkelte kur-
ser og studiemiljø på DTU 
både inde- og uden  for fore-
læsningslokalerne, til større 
diskussioner omkring opbyg-
ningen af hele ingeniørud-
dannelsen og langsigtede 
strategier for DTU.

Om det gælder universitets-
lov, undervisningskompeten-
cer, studiemiljø eller boligpo-
litik, så er vores beslutninger 
og holdninger uafhængige af 
partipolitik og religion.

Gennem studenterpolitik får PF indflydelse på beslutnin-
ger, der påvirker uddannelserne og studiemiljøet på DTU, 
så det sikres at de studerende bliver hørt, lokalt såvel som 
nationalt.

https://www.pf.dk/rad-og-udvalg/politisk-gruppe
https://www.pf.dk/rad-og-udvalg
https://www.pf.dk/rad-og-udvalg/politisk-gruppe
https://www.pf.dk/rad-og-udvalg/politisk-gruppe


På PF sekreteriatet kan du melde dig ind i foreningen og snuppe et bolche.

Polyteknisk ForeningPolyteknisk Forening
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Studieråd

Studierådene er oprettet 
af PF og holder møde en 
gang om måneden, hvor 
der diskuteres relevante 
emner inden for de stude-
rendes faglige, politiske og 
sociale interesser. Rådene 
sikrer, at retningens hold-
ninger bliver formuleret og 
bragt videre, så alle studie-
retninger får indflydelse. 
Der kan blive diskuteret 
fagligt relevante emner og 
tiltag - dette kan f.eks. være 
afholdelse af virksomheds-
besøg, forskeroplæg eller 
kurser på retningen, der 
kan forbedres eller ændres 
på anden vis. Studierådene 
laver også sociale arran-
gementer, som både kan 
være internt for medlem-
merne i rådet, eller for alle 
på de tilknyttede retninger. 
Traditionerne er forskellige 
for hvert studieråd, men 
arrangementer kunne ek-
sempelvis være julefrokost, 
årlige hytteturer eller gril-
laftener.

Studierådene er desuden 
en rigtig god måde at 
udvide sit sociale og fag-
lige netværk på. Du lærer 

andre studerende fra din 
retning at kende på tværs 
af årgange - og hvis du har 
lysten til mere, også stude-
rende 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 Kæl-
derbaren.

Studierådet er en mulig-
hed for at følge med i hvad 
der foregår på DTU og for 
at gøre en forskel for din 
retning, hvad enten du sy-
nes studenterpolitik er det 
fedeste, eller at det kunne 
være sjovt at planlægge 
et socialt event. Møderne 
er altid åbne og uforplig-
tende, 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 kontak-
toplysninger på netop dit 
studieråd!

Et studieråd er en samling af studerende, der repræsente-
rer 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 enga-
gement uendelige.

Bliv Medlem

Det at blive medlem af PF 
er en af de bedste måder 
hvorpå du kan støtte op 
om foreningen og de stu-
derendes stemme på DTU. 
Desuden er der flere for-
dele som kun gælder vores 
medlemmer. Eksempelvis 
får du rabat på billetter til 
vores koncerter (de såkald-
te Joints), du får adgang til 
en række rabatter i butik-
ker i København og Lyngby 
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 man-
ge år din uddannelse er 
normeret til, om du eksem-
pelvis 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 velkom-
men på vores sekretariat 
på Lyngby eller Ballerup 
Campus. Det er også her 
du kan få et PF-klistermær-
ke 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.

Lyder PF som noget for dig? Så læs med her.

https://www.pf.dk/rad-og-udvalg/studierad
https://www.pf.dk/rad-og-udvalg/studierad
https://www.pf.dk/studieliv/rabatter
https://formularer.pf.dk/?formulary=pf


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.

3 Studiet
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Et ingeniørstudium med 
mange muligheder
Ingeniørstudiet er et fuld-
tidsstudium, og på DTU 
lægges der vægt på at 
skabe fleksible rammer for 
et godt studieforløb. På 
DTU er der mange mulig-
heder for at engagere sig 
i løbet af studiet, f.eks. ved 
projekter i samarbejde med 
virksomheder, deltagelse i 
studenterkonkurrencer, ud-
landsophold og aktiviteter 
med fokus på innovation og 
entreprenørskab, så som 
hos DTU Skylab. Brug de 
muligheder, der er under-
vejs - så står du stærkt, når 
du skal starte din karriere 
som ingeniør.

Det fleksible studieår
DTU har et fleksibelt studie-
år, som giver dig gode mu-
ligheder for at tilrettelægge 
dit studium. Studieåret be-
står af to 13-ugers under-
visningsperioder (forår og 
efterår), og fire 3-ugers pe-
rioder i hhv. januar, juni, juli 
og august. Perioderne i juni, 
juli og august udbydes som 
sommeruniversitet, og sær-
ligt 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 stude-
rendes trivsel, et attraktivt 
campusliv og et godt læ-
ringsmiljø. 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 forbed-
re nærstudiemiljøet, hvis I har 
en god idé til nye tiltag eller 
faciliteter.

Hvert år kan DTU’s stude-
rende indstille undervisere til 
prisen som Årets Underviser. 
Prisen er stiftet for at sætte 
fokus på undervisningskva-
litet og for at anerkende 
undervisere, der i særlig grad 
brænder igennem i deres 
undervisning.

Indgangen til Ballerup Campus.

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 eksamens-
periode, 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.

Eksamensperioderne, der 
normalt varer ca. 3 uger 
(inklusive læseferie), ligger 
i december, maj og august. 
Eksaminernes placering af-
gøres af, hvilket skemamo-
dul et kursus har ligget i, 
og er derfor kendt allerede 
ved kursustilmeldingen.

3-ugers perioder er kursus-
perioder, der ligger umid-
delbart efter eksamenspe-
rioden 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 sommer-
universitet 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 hel-
ligdage som på ungdoms-
uddannelserne.  Sommer-
ferien er dog en del læn-
gere 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 seme-
sterstart. Oversigt over ferie 
og fridage kan findes på 
Inside. 

ECTS-point
Alle kurser’s omfang de-
fineres ud fra skalaen 
European Credit Transfer 
System (ECTS). Et norme-
ret års studier svarer til 60 
ECTS-point.

Hvor mange point, et kur-
sus giver, afhænger af, 
hvor mange timer den gen-
nemsnitlige studerende 
skal regne med at lægge i 
kurset. Timetallet inkluderer 
både den tid, der bruges 
til at følge undervisnin-
gen, 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 

https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/regler/regler-for-undervisning
https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/regler/regler-for-undervisning
https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/regler/regler-for-undervisning
https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/regler/regler-for-undervisning/undervisningsaaret
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forberedelse og/eller efter-
følgende opgaveregning 
pr. uge.

1 ECTS-point svarer til ca. 
28 timers arbejde, og for 
ét kursus i en 13-ugers pe-
riode betyder det derfor, at 
den gennemsnitlige stude-
rende skal regne med en 
arbejdsindsats svarende til 
9-10 timer om ugen pr. 5 
point.

Projektperioden på 3 uger 
i januar og juni regnes des-
uden som 5 point, da man 
her har ét kursus på fuld tid.

Kurser
På DTU udbydes omkring 
1.200 kurser om året inden-
for stort set alle aspekter 
af det teknisk-naturviden-
skabelige 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 bygningsingeniør-
uddannelserne), så består 
den enkelte uddannelse 
altid af kurser fra flere for-
skellige institutter.

Som civilingeniørstude-
rende kan du vælge mel-
lem samtlige civilingeniør-
kurser, mens du som 
diplomingeniørstuderende 
kan vælge frit blandt de 
kurser, der er godkendt 
i din studieordning.  Stu-
dieordningen er de regler, 
der gælder for din uddan-
nelse, og de kurser, du 

skal bestå undervejs. Alle 
DTU’s studieordninger og 
kurserne, hvor hvert kursus 
har en kursusbeskrivelse. I 
denne beskrivelse kan du 
blandt andet finde kursets 
eksamensform, arbejds-
belastning (antal point), 
materiale, læringsmål, for-
udsætninger og kontaktop-
lysninger på den ansvarlige 
underviser, hvis du skulle 
have nogle spørgsmål, der 
ikke kan besvares via kur-
susbeskrivelsen.

Dertil kommer Studieplan-
læggeren - 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 gennemfø-
res der en online evaluering 
efter hver 13- og 3-ugers 
periode. Evalueringerne 
bliver efterfølgende læst af 
Institutstudienævnet (ISN) 
på det institut, der udby-
der kurserne. Halvdelen af 
Institutstudienævnets med-
lemmer 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 repræ-
senterer de studerendes 
oplevelser.

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 neden-
stående skema).

Der er seks skemagrupper 
med hver to moduler om 
ugen - med undtagelse af 
tirsdag hvor der også ligger 
et aftenmodul. Skemagrup-
perne har hvert et nummer, 
som kan ses nedenfor. 
Fordelingen af numre kan 
måske virke lidt forvirrende, 
men som alt andet på DTU 
er den lavet ud fra et velover-
vejet system. Fordelingen af 
numre sikrer, at et 10 points 
kursus har undervisning to 
gange om ugen: den ene 
gang vil være en formid-
dag og den anden gang 
en eftermiddag. Desuden 
vil der være minimum to 
dage imellem de to under-
visningsgange. Det sikrer, at 
du som studerende får tid til 
at forberede dig til begge 
moduler i kurset.

Undtagelsen af dette sy-
stem er skemagruppe 5, der 

ligger hele onsdag. Denne 
skemagruppe er oprettet 
for, at der kan afholdes kur-
ser, 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 an-
den halvdel B.

5 points kurser fylder kun en 
halv skemagruppe (et enkelt 
modul pr. uge).

Derudover benyttes bog-
staverne 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 undervisnin-
gen vil finde sted mandag 
fra kl. 13.00 til 17.00 samt 
torsdag fra kl. 8.00 til 12.00. 
Tilsvarende er ”F5A” et for-
årskursus på 5 point place-
ret onsdag formiddag.

Kl. 08-12

Kl. 13-17

Kl. 18-22

2A 4A 5B 1B 3B

7

Pause

Pause

Pause

Man Tirs Ons Tors Fre 

1A 3A 5A 2B 4B 

http://www.sdb.dtu.dk
http://www.kurser.dtu.dk
http://www.studieplan.dtu.dk
http://www.studieplan.dtu.dk
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Studieinformation
Studieinformationen (Lyng-
by campus) og Studiecen-
teret (Ballerup campus) er 
de steder, hvor du som stu-
derende kan få hjælp med 
alle de forhold, der ikke 
omhandler den faglige del 
af dit studium. I Studieinfor-
mationen/Studiecenteret er 
tre funktioner samlet bag 
én dør: Studieadministra-
tion, SU-kontoret og Studie-
vejledningen. På den måde 
er det nemt at få svar på 
dine spørgsmål i forbindel-
se med dit studium på DTU. 
De kan hjælpe dig med alt 
fra SU-spørgsmål, karakter-
udskrifter, hjælp til studie-
planlægning og mere viden 
om, hvor du finder svar på 
alle dine spørgsmål.

Placering og åbningstider
Du finder Studieinforma-
tionen på Lyngby campus 
i bygning 101A lige ved 
siden af receptionen. Stu-
diecenteret på Ballerup 
Campus ligger i lokale 
D1.01 lige ved siden af ho-
vedindgangen.

Studieinformationen/Stu-
diecenteret har åbent for 
personlig henvendelse i 
hele 13-ugers perioden, 
eksamensperioden og i 
3-ugers perioderne i januar, 
juni og august, men har luk-
ket i de undervisningsfrie 
perioder, f.eks. efterårs-, 

jule- og påskeferien samt i 
juli måned.

Studieadministrationen
Studieadministrationen er 
en del af Studieinforma-
tionen og Studiecenteret. 
Du kan henvende dig hos 
Studieadministrationen, 
hvis du har spørgsmål 
om studieadministrative 
forhold, f.eks. kursus- og 
eksamenstilmelding, pass-
word 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. Studieadmi-
nistrations åbningstider kan 
findes på https://www.in-
side.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, udlands-
stipendium 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 åb-
ningstider på https://www.
inside.dtu.dk/da/undervis-
ning/faglig/vejledningstil-
bud/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 ar-
bejder ældre studerende 
og færdiguddannede 
akademikere som studie-
vejledere. De kan hjælpe 
dig med de spørgsmål, der 
kan opstå i forbindelse med 
planlægning og gennem-
førsel af dit studium, hvor-
dan 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 per-
sonlig karakter, eksempel-
vis ved stress, depression 
eller hvis du oplever ube-
hagelige eller krænkende 
situationer. Desuden er det 
altid er en god idé at tale 
med Studievejledningen, 
hvis du overvejer at søge 
orlov, skifte uddannelse el-
ler afmelde dig dit studium.

Alle studievejlederne har 
tavshedspligt, og du kan 
tale med dem om både sto-
re og små udfordringer, der 
vedrører dit uddannelses-
forløb. De vejleder inden 
for alle DTU’s uddannelser, 
og du er altid velkommen 
til at kontakte dem, hvis du 
har spørgsmål eller overve-
jelser om din uddannelses-
situation.

Du kan få kontakt til studie-
vejledning ved personlig 
henvendelse, over telefon 
eller via e-mail.

Studievejledningens kon-
taktinformationer og åb-
ningstider kan findes på 
https://www.inside.dtu.dk/
Undervisning/Faglig/Vej-
ledningstilbud/Studievej-
ledningen.

Administrationen på Lyngby Campus, hvor man også finder Studieinformationen.

https://www.inside.dtu.dk/Undervisning/Faglig/Vejledningstilbud/Studieadministration
https://www.inside.dtu.dk/Undervisning/Faglig/Vejledningstilbud/Studieadministration
https://www.inside.dtu.dk/Undervisning/Faglig/Vejledningstilbud/Studieadministration
https://www.inside.dtu.dk/Undervisning/Faglig/Vejledningstilbud/Studieadministration
mailto:su%40adm.dtu.dk?subject=
mailto:su%40adm.dtu.dk?subject=
https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/faglig/vejledningstilbud/su-kontoret
https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/faglig/vejledningstilbud/su-kontoret
https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/faglig/vejledningstilbud/su-kontoret
https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/faglig/vejledningstilbud/su-kontoret
http://www.su.dk
https://www.inside.dtu.dk/Undervisning/Faglig/Vejledningstilbud/Studievejledningen
https://www.inside.dtu.dk/Undervisning/Faglig/Vejledningstilbud/Studievejledningen
https://www.inside.dtu.dk/Undervisning/Faglig/Vejledningstilbud/Studievejledningen
https://www.inside.dtu.dk/Undervisning/Faglig/Vejledningstilbud/Studievejledningen


Præsten Trivsel på studiet

Studenterrådgivningen

2019

Studiet Studiet

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 studie-
kreds, og hvis du ønsker at 
være med til at arrangere 
foredrag, er du velkommen 
til at henvende dig.

Samtalerne kan handle om 
sorg, hjertesorger, ensom-
hed, identitet og eksisten-
tielle 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. Ben-
netsen, der også er præst, 
tilbyder studenterpræsten 
mulighed for at deltage i en 
sorggruppe, og der vil også 
blive oprettet en gruppe for 
studerende med stresspro-
blemer. 

Præsten stiller desuden et 
bederum til rådighed for 
alle studerende der måtte 
ønske det, uanset tro.

Med hensyn til gudstje-
nester, 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.

Studievejledningen

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

 

Polyteknisk Forening (PF)

E-mail: social@pf.dk
Tlf.: 77 42 44 93

Studenterrådgivning

Tlf.: 70 29 75 00
www.srg.dk 

https://www.inside.dtu.dk

 

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

Her kan du søge social, psy-
kologisk og psykiatrisk råd-
givning, når du oplever pro-
blemer, der forstyrrer din 
hverdag som studerende 
- som akademiske spørgs-
mål, sociale spørgsmål eller 
psykiske problemer fx ek-
samensangst, ensomhed, 
stress/udbrændthed. Tje-
nesten er fortrolig, gratis og 
bemandet af psykologer, 
socialarbejdere med psy-

koterapeutisk 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. Her 
kan du få private 1 til 1 sam-
taler med personen hver 
fredag, men husk at booke 
tid (på telefon). Derudover 
afholder de workshops i 
løbet af året.

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 medar-
bejdere 

 
Hvis du oplever krænkende adfærd og har brug for hjælp 
på DTU, kan du henvende dig til:

mailto:studvejl%40adm.dtu.dk?subject=Trivsel%20p%C3%A5%20studiet
mailto:social%40pf.dk%20?subject=Trivsel%20p%C3%A5%20studiet
http://www.srg.dk
https://www.inside.dtu.dk/da/undervisning/faglig/vejledningstilbud/studenterraadgivningen
mailto:psykologhjaelp%40dtu.dk?subject=Trivsel%20p%C3%A5%20studiet
mailto:psykologhjaelp%40dtu.dk?subject=Trivsel%20p%C3%A5%20studiet
mailto:studiechef%40dtu.dk?subject=Trivsel%20p%C3%A5%20studiet
mailto:pastor%40pf.dk?subject=Trivsel%20p%C3%A5%20studiet


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 motions-
løb, koncerter, årsfest eller bare et sted at drikke en øl efter 
sidste forelæsning om fredagen, så er det muligt. Neden-
for giver dig et indblik i alt dette og fortæller dig, hvor du 
kan gå hen, hvis du vil vide endnu mere.

4 Studieliv
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S-Huset driver flere caféer, 
hvor man til studenterven-
lige 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.

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 Specktors x Nonsens, 
Johnny Deluxe og Duné 
på besøg. Koncerterne ar-
rangeres af vores frivillige 
bookere, og afvikles af en 
kombination af et frivilligt 

CREW og ansatte bartende-
re, vagter og garderobefolk 
- fælles for alle involverede 
parter er, at de alle er stude-
rende ved DTU.

I S-Huset afholder vi ikke 
kun koncerter. Der bliver 
også planlagt ting som 
tømmermændsbanko, Pub-
Quiz, comedy night og der 
bliver vist større sportsbegi-
venheder, som Superbowl 
og fodboldlandskampe på 
storskærm. Lokalerne bliver 
også flittigt lånt ud til infoar-
rangementer, julefrokoster, 
beerpongturneringer og 
meget andet. Lokalerne kan 
bruges til meget, og har du 
nogle gode idéer, så er det 
bare at skrive til shusfor-
mand@pf.dk.

S-Huset

Studenterhuset, eller S-Huset i daglig tale, er et af PFs 
nemmest genkendelige sociale tilbud. S-Huset har tilknyt-
tet en række faciliteter; caféemiljø, opholdsområder og 
studenterbarer.

S-Huset er altid et godt sted at slappe af mellem forlæsningerne.

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 ra-
batter til PF-medlemmer. 
Det er i Kaffestuen, at der 
kan købes billetter til de 
forskellige S-Hus arrange-
menter. Det er også muligt 

at låne forskellige spil, f.eks. 
billard, bordtennis eller 
brætspil.

Pejsestuen er S-Husets 
loungeområde. Her findes 
der poolborde, bordfod-
boldborde 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 gruppearbej-
de. Her afholdes desuden 
ofte events.

Til Forårs Joint 2017 havde vi besøg af Dúné.

mailto:shusformand%40pf.dk?subject=
mailto:shusformand%40pf.dk?subject=
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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 audi-
torier, 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 forelæs-
ning med spil og en PlaySta-
tion 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 Pej-
sestuen 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, med-
mindre andet er meldt ud.

Verners Kælder

Vemers 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.

Der er godt gang i barene om fredagen!

Hver fredag i frokostpau-
sen (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 samarbej-
de med PolyJoint Booking, 
sørge for at kunstnerne har 
det godt både på og af sce-

nen. CREW vil også være 
at finde bag baren fra tid 
til anden som bartendere. 
Det vil være muligt selv at 
vælge, hvor stor en arbejds-
byrde 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 Jens-
Theodor og Lucas Gramme 
på crewformand@pf.dk

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. 

Aktiv i S-Huset

mailto:crewformand%40pf.dk?subject=
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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 mu-
sikarrangementer finder 
du information om under 
S-Huset, da det er dem 
der står for alt dette. Alle 
begivenheder bliver lø-
bende lagt op på PF’s og 
S-Husets Facebooksider, 

og de kan ligeledes fin-
des i vores eventkalender 
både på www.pf.dk/stu-
dieliv/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. 

Hvert forår afholdes der 
Årsfest hvor både konge-
lige, ministre, studerende 
og ansatte inviteres med. 
Festen starter med en aka-
demisk 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.

Årsfest

Diagonalen er 1. kvadrants 
fredagsbar og ligger i byg-
ning 116 med udgang til 
flere grønne arealer, per-
fekte til en eftermiddag i 
solen. De er desuden kendt 
for deres tombola.

Etheren er en hyggelig fre-
dagsbar 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. kva-
drant. Fredagsbaren er en af 
de større på campus, plads-
mæssigt, og der er rum til 
aktiviteter som beerpong 
og andre mere pladskræ-
vende 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.

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.

Fredagsbarene

http://www.pf.dk/studieliv/eventkalender
http://www.pf.dk/studieliv/eventkalender
mailto:bestyrelse%40pf.dk?subject=
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Hvert år i juni afholder PF en 
fodboldturnering. Der er li-
gaer 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 Be-
ginners League en liga med 
plads til alle.

Fodboldturnering

Årets største fest bliver af-
holdt i den første semester-
uge. Der opstilles telte ude 
foran bygning 101, hvor de 
forskellige retninger finder 
sammen og laver tema-

fester. Det hele starter ud 
med middag i de respek-
tive telte efterfulgt af én 
stor fest med barer og mu-
sik i alle teltene alt sammen 
planlagt af studierådene. 

Sensommerfest

Den årlige PF revy er en 
satirisk og underholdende 
forestilling, som skildrer de 
studerendes liv på DTU. Re-
vyen er bygget op af en mas-
se sketches, sange, danse, 
rekvisitter og videoer, som 

tilsammen gør grin med ak-
tuelle emner på DTU. Skue-
spillere, dansere, musikere, 
lys- og lydmænd, sangere, 
koreografer mf. garanterer et 
brag af et show.

Revyen

Hvert år i vinterferien rejser 
DTU studerende af sted til 
en uge i sneen. Alle velkom-
ne, og der afholdes masser 
af festlige events under 
turen. Tidligere har vi taget 

til Avoriaz, Sestriere og Val 
Thorens. Rejsen stræk-
ker sig fra sidste fredag i 
3-ugers perioden i januar 
og har hjemkomst sønda-
gen inden semesterstart.

Skituren



3029

Studieliv Studieliv

Hvert efterår fejrer PF sine 
frivillige med en stor mid-
dag og efterfølgende fest. I 
løbet af aftenen er der mas-
ser af underholdende ind-
slag, og så bliver de frivil-
lige, 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 fort-
sat står stærkt på DTU.

Banquet

I sommerferien tager en lil-
le gruppe DTU-studerende 
sydpå for at nyde bølger-
ne. Tidligere har turen gået 
til Marokko og Portugal, og 
uanset om du er helt nybe-

gynder eller bare gerne vil 
finpudse din stil, så er det 
turen for dig. Vi tilbyder al-
tid muligheden for under-
visning og laver hyggelige 
aktiviteter på turen.

Surfcamp

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 hun-
drede mennesker, gerne iført 
udklædning, mødes og “lø-
ber” fra fredagsbar til fredags-
bar på Lyngby Campus.

Motionsløb

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 af-
holdt 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.

LAN
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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 sports-
klubber der er, samt hvilke sportsfaciliteter, der tilbydes. 

DTU Sports egne sports-
tilbud udbydes ved hver 
semesterstart. Tilmelding 
og betaling sker via DTU 
Sports hjemmeside. Der an-
nonceres om sportstilbud 
før hvert semester på hjem-
mesiden og på Facebook 
siden.

DTU Fitness:

På balkonen i bygning 101B 
(DTU-hallernes vest- og 
sydside) er der indrettet fit-

nesscenter på 400 m2. Faci-
liteter står til rådighed alle 
dage kl. 05.00-22.45 året 
rundt undtagen ved eksa-
men, Årsfest og lignende.

DTU Fitness er de DTU-
studerendes og ansattes 
fitnesscenter. Vi arbejder 
ud fra den filosofi, at det 
er brugerne, der ved hvor-
dan centeret skal være, 
men vi forventer så også, 
at man tager fælles ansvar, 
behandler maskinerne or-
dentligt og rydder op efter 
sig selv

Diplom Fitness

Træningsfaciliteterne be-
står af et styrkerum, hvor 
der kan løftes tunge vægte, 
et træningsområde hvor 
der kan dyrkes funktionel 
styrketræning og kondi-
tionstræning og et om-
klædningsrum 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 ar-

rangementer til fordel for 
foreningens medlemmer.

Et medlemskab kan købes 
via boghandlen på Ballerup 
Campus, og indmeldings-
perioden er de to første 
måneder af semesteret. 
Læs mere på foreningens 
facebookside: facebook.
com/DiplomFitness/

Bestyrelsen ønsker alle nye 
studerende en fantastisk 
studiestart! 

Diplom Fitness er en forening på DTU Ballerup Campus, 
der drives af frivillige studerende, og som giver de stude-
rende på Ballerup Campus mulighed for at dyrke fitness. 
Et medlemskab er en oplagt mulighed for at møde andre 
studerende og for at blive den største på Campus!

DTU Fitness på Lyngby Campus Diplom Fitness på Ballerup Campus

https://www.dtusport.dk
https://www.dtusport.dk
https://www.facebook.com/DTUsport/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/DTUsport/?ref=br_rs
http://facebook.com/DiplomFitness/
http://facebook.com/DiplomFitness/
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DTU ScienceShow

Showene bliver primært 
udført for skole- og gym-
nasieklasser, men også til 
naturvidenskabsfestivaler 
og en sjælden gang i ud-
landet - senest i Finland og 
i Indien. 

Ud over showene invol-
verer arbejdet også ud-
vikling af nye forsøg, pro-
movering, planlægning af 
interne sociale arrange-
menter og diverse andre 
små opgaver. Du kan der-
for udvikle kompetencer i 
blandt andet organisation 

og formidling samt indgå i 
et tæt socialt fællesskab af 
engagerede og energiske 
DTU-studerende. 

Ansøgningsfristen er slut 
september, og der søges 
nye medlemmer fra alle 
studieretninger. Følg DTU 
ScienceShow på Facebook 
og Instagram, hvis du vil 
vide mere!

Kunne du tænke dig et unikt studiejob? DTU ScienceShow 
er en gruppe af studerende på DTU, der arbejder for at frem-
me en generel interesse for naturvidenskab. I praksis foregår 
dette ved at lave shows bestående af spektakulære fysik- og 
kemiforsøg ledsaget af tankevækkende forklaringer. 

Ulykkesforsikring

PF og DTU forsikrer alle 
studerende ved DTU mod 
ulykker, gratis, så længe 
det foregår på DTU el-
ler i forbindelse med en 
studierelevant ekskursion. 
PF har sørget for en til-
købsmulighed til denne 
forsikring.

For blot 144,65 kr. om 
året udvides ulykkesfor-
sikringen til at gælde hele 
Danmark, Færøerne og 
Grønland, samt midlerti-
dige ophold i hele verden. 
Dermed opnås en fuldtids 
ulykkesforsikring, der 
dækker, hvad enten det 

er skiløb, fald ned af trap-
per eller andet du måtte 
komme ud for.

Police og girokort kan 
findes her https://www.
pf.dk/studieliv/ulykkesfor-
sikring, og ellers det kan 
hentes på PF’s sekretariat. 
Forsikringen er fuldt på 
højde med andre forsikrin-
ger, og du skal blot huske 
at indbetale pengene en 
gang om året. Ulykkesfor-
sikringen har fast udløbs-
dato d. 1. november, uan-
set hvornår du tegner den, 
men er alligevel ekstremt 
billig. 

Som studerende på DTU bliver du dækket af DTU’s ulyk-
kesforsikring ved ulykker på Lyngby eller Ballerup Cam-
pus eller i forbindelse med studierelevant ekskursion. For 
144,65 kr. årligt kan du udvide denne til at gælde udenfor 
DTU.

PF Skitur 2018 DTU Sceienceshow forestilling

https://www.facebook.com/dtuscienceshow/
https://www.facebook.com/dtuscienceshow/
https://www.instagram.com/dtuscienceshow/
https://www.pf.dk/studieliv/ulykkesforsikring
https://www.pf.dk/studieliv/ulykkesforsikring
https://www.pf.dk/studieliv/ulykkesforsikring
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Klubber

Lige nu findes der fx Kera-
mikklubben, Anvendt Træ 
og Metal (ATM), PF E-sport, 
Polyteknisk Radiogruppe 
(PRG), PolyMus og mange 
flere. Du kan se en kom-
plet 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.

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.

https://www.pf.dk/studieliv/klubber
https://www.pf.dk/studieliv/klubber
mailto:bestyrelse%40pf.dk?subject=
mailto:bestyrelse%40pf.dk?subject=


5 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, biblio-
tek 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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4 bidrag  
til sikkerhed på DTU

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, udendørs-
områder 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 forskel-
lige systemer. 

En registrering i den ene app kan ikke ses i den anden. 

Tryghed og sikkerhed på DTU er et fælles ansvar. Som stu-
derende kan du blive bedre klædt på til at handle i akutte 
situationer. Start med at følge disse 4 trin. 

1. Lær DTU’s evakueringsprocedure. Se videoen på 
dansk eller engelsk. 
 

2. Registrér og opdatér dit telefonnummer på DTU 
Inside, så kan du kan modtage SMS om akut fare på 
DTU. 
 

3. Tjek de røde tavler med beredskabsinformation, som 
hænger i alle DTU´s bygninger.  
 

4. Reagér, hvis du ser du noget, der er farligt eller forkert.

https://www.youtube.com/watch?v=JJaINnsd4Z8
https://itunes.apple.com/dk/app/dtu-injury/id1134945247?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minuba.dtu.accident&hl=da
https://itunes.apple.com/dk/app/dtu-fejlrapportering/id768685289
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minuba.dtureporting&hl=da
https://www.youtube.com/watch?v=JJaINnsd4Z8
https://www.youtube.com/watch?v=AkNUHQ8ESuQ
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Ballerup

Hovedbygning og centre

Ballerup Campus stræk-
ker sig over et område på 
42.000 m2 og er opbyg-
get af tre netværkscentre: 
Vest, Midt og Øst. De tre 
centre ligger i forlængelse 
af hinanden, hvor gruppe-
regnings- og mindre lokaler 
ligger nord for den sam-
menbindende gang, og 
forelæsningssale og bl.a. 
bibliotek og administratio-
nen ligger syd for. 

Det første, du ser, når du 
kommer ind af hovedind-
gangen, er det store lyse 
fællesareal med højt til 
loftet. Her i midten af Bal-
lerup Campus befinder Stu-
diecentret, Boghandlen og 
Biblioteket sig. De Interna-
tionale Studieforløb, retnin-
gerne Eksport, Produktion, 
Proces & Innovation samt 
Center for Videreuddannel-
se, hører til i Uddannelses-
center 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?

I hver af de tre centre er der 
tilknyttet et uddannelses-
sekretariat. Sekretariaterne 
er rettet mod specifikke ret-
ninger, og det er her muligt 
at få hjælp angående netop 
din studieretning.

Udover uddannelsessekre-
tariaterne er Studiecenteret 
altid behjælpelige med 
spørgsmål af enhver karak-
ter, lige fra tvivlsspørgsmål 
omkring dit studie, ud-
landsophold osv., til mere 
personlige anliggender.

Det sociale

En stor del af det sociale liv 
på Ballerup campus udspil-
ler sig i S-Huset eller fre-
dagsbaren Vernes Kælder. 
Derudover er der flere ste-
der på campus små torve, 
hvor de studerende kan 
slappe af, læse eller mødes 
med deres studiegruppe. 

Kort

I appen kan du finde et kort 
over Ballerup Campus.

Ballerup campus er beliggende på Lautrupvang 15, 2750 
Ballerup, mellem Ballerup og Herlev og ca. 13 km fra Kø-
benhavns 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”. 

Kantinen

Kantinen på Ballerup Cam-
pus 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:  
7.30-15.00

Fredag:  
7.30-14.00

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-torsdag:  
7.30-17.30

Fredag:  
7.30-15.00

Madudbud Ballerup

DTU skiltet på Ballerup campus.
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Et koordinatsystem

Lyngby Campus er opbyg-
get som et koordinatsystem 
med 4 kvadranter. Kvadran-
terne 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 nummere-
ret fra 1-4.

Alle bygninger og lokaler 
på Lyngby Campus kan 
identificeres ved et trecifret 
nummer, undtagen audito-
rier, der ofte kun har et tocif-
ret nummer. For bygninger 
angiver det første nummer, 
hvilken kvadrant bygningen 
ligger i. Eksempelvis tilhø-
rer bygning 343 altså 3. kva-
drant. Det andet og tredje 
nummer beskriver, hvor i 
kvadranten bygningen er 
placeret. Når nummeret 
stiger, bevæger man sig 
længere væk fra der hvor 
Knuth-Winterfeldts Allé og 
Anker Engelunds Vej kryd-
ser (også kaldet origo i et 
koordinatsystem). Bygning 
301 ligger derfor tæt på 

origo af campus, mens byg-
ning 378 ligger i modsatte 
hjørne af 3. kvadrant.

For lokaler angiver det før-
ste nummer etagen. Lokale 
105 er altså på 1. sal.

Hvor kan jeg få hjælp?

På DTU Lyngby campus er 
de fleste administrative op-
gaver samlet i bygning 101, 
og det er derfor oftest her, 
at du kan få råd og vejled-
ning. I bygning 101 finder 
du for eksempel studievej-
ledningen, studieinforma-
tionen og biblioteket. 

Det sociale

Mange af de sociale aktivi-
teter på DTU Lyngby cam-
pus er centreret i bygning 
101 omkring kantinen, 
sportshallen, S-Huset og 
studenterforeningen PF. 
Rundt omkring på DTU 
findes der desuden små ca-
féer, fredagsbarer og andre 
sociale faciliteter.

Kort

I appen kan du finde et 
kort over Lyngby Campus. 

Lyngby
 
Lyngby campus ligger i Kongens Lyngby med hoved-
adresse 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.

Hovedkantinen

Kantinen i bygning 101 på 
Lyngby Campus tilbyder 
et stort udvalg af mad og 
drikke til studentervenlige 
priser. Madudbuddet in-
debærer varme retter, en 
frisk salatbar, en kold buffet 
og et stort udvalg af drik-
kevarer. 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 morgen-
mad, 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 kanti-
ner i andre bygninger. Der 
findes kantiner i bygning 
202, 220, 342 og 358. De-
res åbningstider kan findes 
her. 

Kaffestuen og PF-caféen

Et godt alternativ til kanti-
nerne er Kaffestuen i byg-
ning 101 og PF-caféen i 
bygning 306. Begge er dre-
vet af S-Huset og dermed 
PF. Udvalget begge steder 
består af sandwiches, sala-
ter, morgenbrød, slik, diver-
se drikkevarer i form af bl.a. 
te, kaffe, sodavand og øl.

PF-caféen (lukket indtil re-
novationen af bygning 306 
er færdig)

Mandag-Fredag:  
7.30-17.15

 
Kaffestuen

Mandag-Fredag:  
7.30-19.00 

 
 
Street Food

Der findes fire Street 
Food boder rundt om på 
Lyngby campus. Disse bo-
der skiftes jævnligt ud og 
roterer rundt på campus. 
Hvor hvilke boder kan 
findes henne kan ses her. 

NETTO

På Kollegiebakken 7 ligger 
NETTO.

Mandag-søndag  
07.00-24.00

Madudbud Lyngby

https://www.dtu.dk/english/about/campuses/canteens
https://www.dtu.dk/english/about/campuses/canteens
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Du finder DTU Bibliotek 
både på Lyngby og Balle-
rup campus. I Lyngby ligger 
biblioteket i bygning 101 
over for studenterkantinen. 
I Ballerup finder du bib-
lioteket centralt placeret i 
hovedbygningen. 

Det digitale bibliotek 

Du har adgang til det digi-
tale 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 elek-
troniske tidsskrifter, samt de 
mange e-bøger.

Det trykte bibliotek

De trykte bøger finder du 
dels i bibliotekets kælderen 

i Lyngby, dels i selve biblio-
teket i Ballerup. Begge ste-
der 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 gruppe-
rum

Både i Lyngby og Ballerup 
finder du studie- og læse-
pladser og borde til grup-
pearbejde, samt en række 
veludstyrede grupperum, 
som du kan booke online.

Bibliotek

Biblioteket spiller en central rolle for studerende på DTU, 
ikke kun som universitetsbibliotek, men også som en del 
af det aktive studiemiljø.

Biblioteket på Ballerup er et stort cirkulært rum.

Studiemiljø

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

Vejledning og kurser

Dagen igennem kan du få 
hjælp og vejledning af bib-
liotekets personale. Du kan 
også træffe en aftale med 
en bibliotekar, så vejled-
ningen kan tilpasses dine 
behov. Biblioteket tilbyder 
også en række kurser, som 
kan hjælpe dig igang.

Ballerup campus

Biblioteket er bemandet
Mandag-fredag  

9.00–12.00
 

Lyngby campus

Biblioteket er 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

Der er mange forskellige arbejdspladser på biblioteket i Lyngby.

http://www.bibliotek.dtu.dk
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Specialboghandel for inge-
niørstuderende 

Uanset om du læser på 
Lyngby eller Ballerup cam-
pus, er din studieboghan-
del Polyteknisk Boghandel. 

Her finder du alle de lære-
bøger, du skal bruge gen-
nem dit studium; et rigt 
udvalg af supplerende litte-
ratur 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 de-
res populære bogpakker, 
som samler alle de bøger, 
du skal bruge på semeste-
ret 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 ef-
terfølgende 3 semestre. 

De har som regel de samme 
bøger og pakker på lager i 
begge butikker – men du 
kan altid tjekke aktuel lager-
status i boglisten på deres 
website, som du finder på 

adressen www.polyteknisk.
dk

Find boghandlen

Du finder boghandlen på 
Lyngby Campus i hoved-
bygningen (101) lige ved 
siden af biblioteket. På Bal-
lerup 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 eksiste-
ret siden begyndelsen af 
1960’ erne, hvor studerende 
på Den Polytekniske Lære-
anstalt (nu DTU) besluttede 
at gøre det nemmere for 
alle studerende at få fat i 
deres undervisningsmate-
riale i rette tid til semester-
starten. 

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 
garanteret, at studiebøger 
købt i boghandlen er den 

Polyteknisk Boghandel 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 skønlit-
teratur.

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 an-
det. Står du lige og mang-
ler sidste-øjebliks gaven, er 
der et bredt udvalg i gode 
gave ideer. 

Specialboghandel for inge-
niører

Polyteknisk Boghandel er 
din boghandel – gennem 
din studietid, men i høj 
grad også når du er færdig-
uddannet ingeniør. Poly-
teknisk Boghandel er Dan-
marks største uafhængige 
tekniske boghandel og 
leverer gennem vores busi-
ness to business afdeling 
specialiseret faglitteratur 
til Danmarks videnstunge 
institutioner og virksomhe-
der.

www.polyteknisk.dk

Uden for åbningstiden hen-
vises til www.polyteknisk.
dk – boghandlens web-
site. 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 bø-
ger.

Boghandlen har et stort udvalg af ting du får brug for i din tid på DTU

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

Cykelservice

Cykelreparation på Ballerup campus.
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Transport

Transport fra København til 
Ballerup Campus

Buslinje 350S i retning mod 
Ballerup St. eller Malmpar-
ken kører lige til døren på 
Ballerup Campus og stop-
per undervejs blandt andet 
på Nørreport St., Bellahøj, 
Brønshøj Torv og Husum 
Torv. Derudover kan du 
tage S-togs linje C i retning 
mod Ballerup eller Frede-
rikssund 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 bus-
stoppested Ring 4/Ballerup 
Byvej. Derudover kører den 
til Ballerup St., hvorfra du 
kan skifte til buslinje 350S 
i retning mod Nørreport el-
ler Dragør Stationsplads.

Transport mellem Lyngby 
og Ballerup Campus

I undervisningstiden kan du 
tage buslinjen 40E fra Ræ-
vehøjvej ved bygning 101E 

på Lyngby Campus til bus-
stoppestedet 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 cykel-
stier 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, Univer-
sitetsparken, 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.

Ballerup Campus ligger ca. 13 km fra Københavns cen-
trum, 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 trans-
portmuligheder til begge campusser



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 mulig-
hed, 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.

6 Kollegier
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Polyteknisk KollegieSelskab 
amba, i daglig tale PKS, er 
et non-profit andelsselskab 
stiftet af en gruppe kol-
legier med tilknytning til 
DTU. Selskabet er ledet af 
en ulønnet bestyrelse, hvor 
hovedparten af medlem-
merne er valgt blandt kol-
legiernes bestyrelser samt 
kollegiernes beboerråd. 
Dette sikrer kollegierne 
stor indflydelse på, hvor-
dan de administreres. PKS 
administrerer 8 kollegier 
på og omkring DTU Lyngby 
Campus, hvor PKS’ admini-
strationskontor i øvrigt har 
til huse på PF gangen, der 
ligger på 1. sal i bygning 
101E. 

PKS kan tilbyde 1.722 en-
keltmandsværelser og 185 
dobbeltværelser, hvoraf 
hovedparten ligger inden 
for en radius af 5 km fra 
DTU, Lyngby Campus. In-
gen af lejemålene er møb-
lerede, men størstedelen af 
lejemålene har eget bade-
værelse, og alle er koblet 

på internettet. Huslejen på 
enkeltmands værelserne 
rangerer fra ca. 2.400,00 kr. 
til 3.700,00 kr., mens hus-
lejen for dobbeltværelser 
rangerer fra ca. 3.600,00 kr. 
til 7.200,00 kr. 

For at kunne få tildelt et væ-
relse, skal du være skrevet 
op på PKS’ hjemmeside, 
hvor du skal udfylde en an-
søgningsformular. På hjem-
mesiden kan du i øvrigt 
finde svar på mange af de 
spørgsmål, du måtte have. 

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

Bergsøe kollegiet set udefra.

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 dobbelt-
værelser 
Husleje ca. 2.400 kr

P.  O. Pedersen Kollegiet

Beliggenhed: 4,5 km 
fra Lyngby Campus
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 lejlighe-
der
Husleje ca. 6.900 kr

Villum Kann Rasmus-
sen Kollegiet

Beliggenhed: På Campus
Udlejer dobbeltværelser
Husleje ca. 3.200 kr

William Demant Kollegiet

Beliggenhed: På Campus
Udlejer enkeltværelser
Husleje ca. 4.100 kr

PKS Kollegier

Villum Kann Rasmussen Kollegiet set udefra.

http://www.pks.dk
mailto:pks%40pks.dk?subject=
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Lyngby kollegier 

Kollegiebakken og 
Andelskollegiet

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

Udover de PKS administrerede kollegier, findes der 3 an-
dre kollegier på og omkring Lyngby campus. Til modsæt-
ning af PKS’ kollegier, søges disse kollegier individuelt 
og ansøgningsskema kan findes på deres hjemmesider. 

Ballerup Kollegier

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

Herlev Kollegiet

Beliggenhed: 3.9 km 
fra Ballerup Campus

Udlejer enkeltværelser

Husleje ca. 2.900 kr.

Hjemmeside  
www.herlevkollegiet.dk

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

https://andelskollegiet.dk/
http://www.nybro.dk
http://www.vjk.dk
https://bdtu.dk
https://bdtu.dk
http://www.s.dk
http://www.kollegierneskontor.dk
http://www.s.dk
http://www.kollegierneskontor.dk
http://www.hjortespring.dk
http://www.herlevkollegiet.dk
http://www.ballerup.dk


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. 
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Links Links

Links og Facebook

Links
pf.dk 
 
pf.dk/Ulykkesforsikring 
(PF ulykkesforsikring) 
 
ida.dk/medlemsfordele  
(Ingeniørforeningen IDA)

 
overlevpaasu.dk 
(Hjælp til økonomi)

 
studenterguiden.dk 
(Legater, studiejobs mm.)

 
polyteknisk.dk  
(Polyteknisk Boghandel) 

 
sdb.dtu.dk 
(DTU’s studieordning)

 
https://use.mazemap.com 
(Lokalenumre, søg på DTU)

Facebook
PF - Polyteknisk Forening 
 
Opslagstavlen DTU  
// The Notice Board DTU 
 
S-Huset

 
S-Huset Ballerup

 
Verners

 
Danmarks Tekniske 
Universitet - DTU

 
Brugte bøger / Used 
books -DTU

 
GratisDTU

 
IDA for studerende 

 
DTU Study Abrod

Grønnegården på DTU Lyngby, lige udenfor hovedkantinen

Kolofon

Publisher
Polyteknisk Forening

Anker Engelunds Vej 1

DTU building 101E

2800 Kgs. Lyngby

Tlf: 77 42 44 44

pf@pf.dk

Rusbogen 2019 er udgivet 
med støtte fra Danmarks 

Tekniske Universitet, DTU.

Redaktion

Mine Lisberg

DTP

Redaktionen

Billeder af:

Morten Gravesen

Christian Breinbjerg

Anne Folkvard

Mantas Hesthaven

Søren Hansen 

Kommentarer

rusbog@pf.dk

https://www.pf.dk
https://www.pf.dk/studieliv/ulykkesforsikring
https://ida.dk
http://overlevpaasu.dk
https://studenterguiden.dk
http://polyteknisk.dk
http://www.studieinformation.dtu.dk
https://use.mazemap.com
https://www.facebook.com/www.pf.dk/
https://www.facebook.com/opslagstavlendtu/
https://www.facebook.com/shuset.dk/
https://www.facebook.com/S-Huset-Ballerup-733059080097911/
https://www.facebook.com/vernerskaelder/
https://www.facebook.com/dtudk/
https://www.facebook.com/dtudk/
https://www.facebook.com/groups/1014970751849130/
https://www.facebook.com/groups/1014970751849130/
https://www.facebook.com/GratisDTU/
https://www.facebook.com/IDAforstuderende/
https://www.facebook.com/DTUstudyabroad/
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