
De studerende, som har modtaget VEJ-EU's rejselegater i 2022, melder tilbage fra deres ophold enten løbende eller 

når udvekslingen slutter. Nedenstående rejsebrev er nr. tre fra fire studerende, som alle er taget til Brisbane for at 

lære vejingeniørfaget på Australsk. Læs med herunder. 

 

 

Eksamen, læring og god faglighed  

Vi er så småt ved at nå enden på vores udveksling i Australien, og sikke et halvt år det har været. Vi har her i 

november og start december fået afsluttet vores semester på QUT, hvor de sidste assessments og eksamener 

henholdsvist er blevet afleveret og gennemført. Vi er fagligt alle fire kommet rigtig godt igennem udvekslingen, og har 

fået afsluttet eksamensperioden på fornem vis - både resultat- og læringsmæssigt. 

 

Hvad er mere rigtigt end et roadtrip 

Efter nogle fantastiske måneder i Brisbane og på QUT samt en 

masse oplevelser og bekendtskaber rigere, har vi hevet 

teltpløkkerne op igen og i fællesskab begivet os ud på et roadtrip 

langs Australiens østkyst. Det har været en helt igennem 

fantastisk tur vi har været på, hvor der også er kommet en masse 

km i hjulene på forskellige lejebiler og autocampere, vi har 

benyttet os af. Vi var inden vi kom herned til Australien, 

selvfølgelig klar over at landet/kontinentet er kolossalt, men vi er 

alligevel blevet “imponeret” over hvor langt der skal køres mellem 

de forskellige destinationer her i landet. Det har dog ikke gjort os 

det mindste, eftersom landet er fantastisk smukt at køre igennem, 

og naturen hele tiden skifter karakter, i takt med at 

kilometertælleren ruller derudad.  

 

Samlet har vores roadtrip med forskellige afstikkere ind i landet og bl.a. 

også The Great Ocean Road budt på lige knap 3.000 km kørsel på 

diverse asfalt- og grusveje, som Australien har at byde på. Det har 

været en oplevelse for livet og været den helt perfekte måde at afslutte 

vores ophold i dette smukke land, som har så meget forskellig natur at 

byde på. 

 

 

 

 

 

 

 

Tag på udveksling 

Vi er alle fire enormt glade for, at vi valgte at tage på udveksling, og vi vil til enhver tid 

anbefale andre studerende, som har mulighed for at gøre det, om at gøre det samme. Vi 

er alle fire mænd dybt taknemmelige for at VEJ-EU ville støtte vores udveksling i 

Brisbane, som har været med til at give os en uforglemmelig lærerig oplevelse, det ikke 

har været mulig at få hjemme i Danmark.  

 

Det har været sundt og givende for os alle, at komme om på den anden side af jorden og 

studere sammen med andre studerende på et andet sprog og med andre kulturelle 

baggrunde end vores egne. 

 

Det faglige, vi igennem dette semester har lært på QUT, har været fremragende, men 

alle de erfaringer vi har fået med os udenfor undervisningslokalet, er mindst lige så 

givende for os, og vil uden tvivl være noget som vi vil kunne drage nytte af i vores 

fremtidige karrierer som Vej- & Trafik-Ingeniører hjemme i Danmark. 

 


