Hvad er Polyteknisk Forening?
Polyteknisk Forening, i daglig tale PF, er studenterforeningen ved DTU, som repræsenterer
alle 11.500 studerende på DTU og er skabt af studerende, for studerende. PF blev stiftet i
1846 og er derfor en traditionsrig forening, der er stærkt forankret i DTU’s kultur og har stor
indflydelse på universitetet. Vi er uafhængige af partipolitik. Foreningens arbejde og politik
bliver bestemt af de aktive i PF’s udvalg hvor alle medlemmer er studerende. PF har en årlig
omsætning på 19 millioner kroner.
Polyteknisk Forening er organiseret omkring de 21 studieråd bestående af 600 studerende,
som er de studerendes direkte stemme på DTU. Studierådene repræsenterer en eller flere
studieretninger og indstiller repræsentanter til PF’s øverste organ kaldet Fællesrådet. Fællesrådet nedsætter en bestyrelse, som er ansvarlig for den daglige drift af foreningen. Derudover
består PF af en række råd og udvalg med forskellige funktioner, som normalt opdeles i socialt, fagligt og politisk.
PF er den eneste studenterforening på DTU som engagerer sig både fagligt og politisk, og har
derfor også stor indflydelse på DTU som en organisation. Vi har 2 repræsentanter i DTU’s Bestyrelse, 3 repræsentanter i DTU’s Akademiske Råd, samt 120 pladser i DTU’s institutstudienævn, hvor de studerende arbejder for at sikre uddannelseskvaliteten på DTU. På den måde
kan PF videregive de studerendes holdninger, når der tages beslutninger, som påvirker deres
studieliv. Nationalt arbejder PF politisk med at repræsentere de DTU-studerendes holdninger.
Dette gøres ved at deltage i bl.a. Folkemødet på Bornholm og ved at være en medlemsorganisation i Danske Studerendes Fællesråd, hvor PF sætter vores dagsorden som ingeniørstuderende på landsplan.
PF giver de studerende mulighed for at forbedre det sociale liv på DTU. PF arrangerer events,
såsom koncerter, skitur, studiecaféer, faglige oplæg og revy. S-Huset er PF’s studenterhus og
består af 150 ansatte. S-Huset driver 3 caféer med studievenlige priser på mad og drikke,
som dagligt har ca. 3500 besøgende. I S-Huset kan man låne spil, spille billard, bordfodbold
og bordtennis, eller blot hyggesnakke i de lange rækker af sofagrupper. S-Huset arrangerer
koncerter og de fleste større fester på DTU, samtidig med at de driver barerne Verners Kælder
på Ballerup Campus og Kælderbaren på Lyngby Campus. I PF har de studerende også mulighed for at være en del af en af de eksisterende 13 klubber eller selv oprette en klub. Det kan
være alt fra Afdelingen for Træ og Metal til raketbyggeri i danSTAR.
Studiestarten udgør rygraden i de 2500 førsteårsstuderendes sociale liv på DTU og arrangeres af PF. Den består af 30 Koordinatorer af Bachelor Studiestarten (KABS) som ansætter 250
vektorer (rusvejledere). Studiestarten arrangerer rusture, hytteture, sociale og faglige studieretningsarrangementer, ugentlige infomøder for nystartede samt meget mere. I stil med
KABS, koordinerer de 7 Master Student Coordinators (PF MSC) over 80 buddies (vejledere),
som er med til at introducere de lokale, nationale og internationale studerende til hinanden og
til DTU, i forbindelse med kandidat og udvekslingsstudiestarten.
Læs mere om Polyteknisk Forening på www.pf.dk, hvor der også findes kontaktoplysninger.
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