Kæreste nye medstuderende,
Hjerteligt velkommen til studierne Statskundskab, Samfundsfag og Sidefag i Samfundsfag på SDU.
Vi ser utrolig meget frem til at møde dig og ikke mindst være med til, at give dig en god studiestart
på din nye uddannelse.
Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i de planlagte introdage og rusturen på studiet, da det vil være
med til at give dig et indblik i studielivet, studiemiljøet, nye og gode bekendtskaber og ikke mindst
et stærkt og solidt fundament for resten af din tid som studerende. Vi har oprettet en gruppe på
Facebook til jer nye studerende. Det vil altså være en god ide at blive medlem af gruppen, da det er
her i løbende, vil modtage informationer omkring studiestarten, samt at der i løbet af semestrene
bliver slået nyheder op på siden samt at det kan være en god portal til at spørge dine medstuderende
til råds.
Gruppen hedder ”Statskundskab og Samfundsfag SDU 2021”, og kan findes på følgende link:
https://www.facebook.com/groups/357431022590492
Introforløbet strækker sig fra mandag d.30. august til fredag d.10.september, hvor der er indlagt en
masse spændende aktiviteter, men allerede ugen inden afholdes der rustur, som kræver tilmelding.
Dette års rustur giver dig en fantastisk uformel og social start på studiet, så vi anbefaler dig at deltage
i disse rusturs-dage, da de ligger et solidt og behageligt fundament for din studiestart på
Statskundskab og Samfundsfag.
Linket til tilmelding via sio.nemtilmeld.dk, hvor du vil blive guidet igennem de nødvendige
informationer for tilmelding til rusturen 2021: https://sio.nemtilmeld.dk/69/
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Rustursdage
Onsdag d. 25. august
Torsdag d. 26. august
Fredag d. 27. August
Introdage
Vi har planlagt introdage for dig og dine medstuderende følgende dage:
Mandag d. 30. august
Tirsdag d. 31. august (socialdag med øvelseshold i Odense)
Onsdag d. 1. september (socialdag med øvelseshold i Odense)
Torsdag d. 2. september
Fredag d. 3. september
Introdagene holdes samlet for statskundskab, samfundsfag og sidefag i samfundsfag.
Du finder programmet på MitSDU på din uddannelsesside under studiestart.
RUSturen
Rusturen bliver afholdt samlet for Statskundskab, Samfundsfag og Sidefag i Samfundsfag. Vi starter
rusturen onsdag d.25.august kl. 7.50, på en hemmelig placering i Odense, med cykel og oppakning.
Mødestedet, pakkeliste og andet, fremgår af den invitation som bliver udsendt når deadline for
tilmelding af rusturen er udløbet torsdag d.19 august kl 23.59. Der vil i løbet af rusturen være sørget
for morgenmad og drikkelse til alle deltagende, frokosten skal man dog selv medbringe på første
dagen (altså d.25), men de resterende dage sørger vi for forplejningen. Efter morgenmaden mødes
man med sit rusturshold, som også er det hold man skal færdes med. De nævnte dage vil byde på en
lang række af aktiviteter, som vil være af både kreativ og aktiv karakter.
Hele rusturen kommer til at foregå i Odense. Dog er der det krav at man medbringer en cykel, da det
er nødvendigt for at kunne transportere sig selv og sin oppakning. Rusturen er endvidere alkoholfri,
men der vil på sidste dagen (fredag d.27.august) bliver afholdt et brag af en fest, hvor det bliver muligt
at tilkøbe sig alkohol. Rusturen slutter officielt fredag d.27.august kl 16.00, da festen ikke er
obligatorisk. Der kommer til at være overnatning på rusturen alle dage samt efter festen. Når du har
tilmeldt dig rusturen vil du modtage en invitation på den mail du selv har oplyst. Her vil du få oplyst
pakkelisten og andre vigtige meddelelser. Rusturen er det som danner det sociale fundament for din
studietid og er bestemt ikke noget som man vil gå glip af.

