VEJ-EU uddeler ekstra rejselegater
Efter et par år, hvor mulighederne for at rejse på udenlandsophold har været begrænsede, har VEJ-EU
besluttet at tilgodese ekstraordinært mange studerende med et rejselegat, så der inden længe igen kan
komme unge vejingeniører retur med spændende viden om vej- og trafiksektoren uden for Danmark.
VEJ-EU har støttet fire studerende, som alle rejser til Queensland University of technology (QUT) i Brisbane
Australien.

Fotos i nedenstående rækkefølge.

Gustav Brandt-Pedersen skal læse 9. semester for at fordybe sig i, hvordan man kan kombinere geoteknikog vejfaget.
Christoffer Vestergaard har en passion for vejopbygning, som han ønsker at dyrke under sit ophold på QUT,
hvor han blandt andet skal følge faget Advanced Higway and Pavement Engineering.
Jonas Bjørn Mortensen har en drøm om at specialisere sig i ledelse og styring af vejprojekter efter endt
uddannelse. Han vil under opholdet opnå en bredere international viden om vejdimensionering og
projektledelse.
Jacob Weinreich Sørensen er interesseret i projektering og fysisk opbygning af veje – men også af
trafikledelse og sikkerhed. Han skal beskæftige sig med begge dele.
Ud over den gruppe, som rejser til QUT, støtter VEJ-EU to studerende, som begge skal til Asien.
Kasper Fryd Hofmansen rejser til Nanyang Technical University i Singapore, hvor han skal dygtiggøre sig
fagligt indenfor byudvikling i en metropol som Singapore, hvor trafikplanlægning sikrer mobilitet på et
relativt lille område med mange mennesker.
Hoai Dan Jannie Hoang håber med sit udlandsophold på National Cheng Kung University i Taiwan at opnå
viden og indsigt om branchen i et andet land med en anden kultur og samfundskontekst. Hun vil særligt
fokusere på bæredygtig transport og vejbelægninger.

VEJ-EU's formål er at understøtte behovet for ny viden og stimulere den vej- og trafikfaglige viden inden for vejsektoren gennem
videndeling, kurser, seminarer, konferencer m.v.
VEJ-EU er en selvstændig forening dannet af vejsektoren. Foreningens medlemmer er Vejdirektoratet, Kommunernes
Landsforening, DI Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Ingeniørskolernes Lærerforening for Vej- og Trafikteknik
(ILVT).
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