INTRO
Som dine nye medstuderende vil vi først og fremmest sige
velkommen til dit nye studie.
Vi glæder os til din deltagelse i et sjovt introforløb, hvor du vil
få mange flere informationer om Arkitektskolen og hvad dertil
hører, end hvad denne pjece kan bringe. Vi har tilrettelagt et
tæt, spændende og festligt program som skal være med til
at give dig den bedst tænkelige start her på Arkitektskolen.
Som arkitektstuderende vil du komme til at tilbringe mere
tid på dit uddannelsessted end mange andre studerende, og
derfor har det sociale liv på Arkitektskolen stor betydning for
dit uddannelsesforløb.
Det sociale liv gør din studietid mere festlig i form af
champangecruise, fredagsbarer og ikke mindst den
forestående rustur; men den kan også være en nyttig
kilde til hjælp, fagligt samarbejde, gode råd og mange
uformelle informationer, som kan have stor betydning for dit
studieforløb.
Her på vores herlige arkitektskole vil du starte en ny epoke
i dit liv, med alle de aspekter studielivet indeholder: Glæde,
gråd, jubel, inspiration, mangel på samme, sjov m.v. Studiet
er spændende og fyldt med muligheder, men i den første tid
kan det måske føles lidt hektisk og forvirrende. Heldigvis vil
du altid have dine medstuderende at støtte dig til - i gode
såvel som mindre gode tider.
Du er netop trådt ind i den stolte arkitekttradition.
Vi ser frem til din deltagelse i skolens faglige og sociale
hverdag, og glæder os til at møde dig.

Du kan evt. tjekke instagram med hastagget #KARUS14
for at se et udpluk fra sidste års introforløb.

De bedste hilsner fra koordinatorerne
Sarah, Erling & Christine
Tvivl eller spørgsmål til introforløbet eller rusturen:
tutor@kadk.dk
VIGTIGT! Meld dig ind i FB-gruppen
KADK ARKITEKTSKOLEN INTRO 2015
https://www.facebook.com/groups/456577994513267/
Hvis du derimod har spørgsmål eller tvivl vedrørende selve
studiet, så kan du kontakte Arkitektskolens studiekontor.
Disse kontaktinformationer finder du på hjemmesiden under
fanebladet “uddannelse” - studiestart 2015

RUSTUR 2015
Kære nye arkitektstuderende.
Du indbydes hermed til din første rejse på dit nye studie;
en fantastisk oplevelse som du vil mindes resten af din
studietid. Her på skolen har vi altid haft tradition for at
afholde udklædte, sjove og ikke mindst festlige rusture, som
er med til at give dig den bedste start på din nye uddannelse.
Rusturen, og resten af introforløbet, er samtidig en
enestående chance for at lære dine nye medstuderende at
kende og få taget pulsen på de faglige og sociale aspekter af
skolen - gå ikke glip af denne mulighed!

OBS! OBS! Islændinge, nordmænd og svenskere skal
være særligt opmærksomme på SELV at betale et evt.
overførselsgebyr!

Det eneste du skal gøre for at bekræfte din plads på turen,
er at indbetale 600 DKK. inden mandag d. 10. august 2015,
så sørger vi for, at du får udsøgt og nærende kost, morgen,
middag og aften samt overnatning, transport og sjov under
turen.
Du skal indbetale pengene på følgende konto.

Rusturen foregår over 2 dage langt væk fra Københanvs
cosmopolitiske omgivelser. Afgang sker ved kantinen på
Kunstakademiets Arkitektskole fredag d. 28. august kl. 11
(SHARP). Det vil derfor være en god idé at være i god tid!

BETAL: 600 DKK
Info: Danske Bank
Reg.: 4310
Konto: 4310549584
Swift: DABADKKK
IBAN: DK0230004310549584

Husk at skrive dit fulde navn, så vi ved, hvem pengene
kommer fra!
(Hvis du er vegetar, skal du også notere dette på indbetalingen.
Skriv f.eks.: Henning Larsen + V)

Medbring kontanter til drikkevarer samt bagage der bl.a.
indeholder sovepose, myggespray, håndklæde m.v - og
vigtigst - TELT!!
Vi lover dig, at du vil få en sjov tur med mange uforglemmelige
oplevelser sammen med nye og spændende mennesker.

