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Student som har skrevet denne rapporten ble berørt av COVID-19.  

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja 

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

CQU arrangerte en lignende fadderuke som vi har i Norge også. På grunn av førkurset vi hadde i 
Noosa rakk vi ikke de første dagene, og fikk ikke vært med før mot helgen. Dette var dumt da vi 
gikk glipp av mye av det sosiale i starten, og mange allerede hadde blitt godt kjent da vi kom. 
Uken var likevel gøy, og vi hadde ulike temafester. CQU arrangerte også aktiviteter på dagtid 
dersom man ikke ønsket å dra på fest.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

SOWK 13009 Field Education 

SOWK 13010 Residental School Program  

  

Jeg skulle hatt praksisperioden min i Australia.  

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Ja 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Pga. pandemien rakk vi ikke komme så inn i hva slags foreninger og idrettslag det var mulig å 
engasjere seg i.  

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Jeg bodde på campus. Anbefaler dette om du har praksis med tanke på det sosiale. Vi gikk ikke på 
skole, og dermed møtte vi ikke andre studenter utenom på campus.  



Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

Rundt 8000. Da var maten inkludert. 

 

PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Tilstrekkelig til å akkurat klare seg. Du får støtte til flyreise, bolig og mat.  Hvis du skal reise 
utenom så må du spare penger i forkant. Anbefaler rundt 50k. CQU arrangerte turer i helger i 
blant, men anbefaler reise før eller etter for å få mest mulig ut av opplevelsen. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

ANSA studentforsikring.  

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Dro til vodafone på flyplass og sa at jeg var student. Da får du et nytt simkort med nytt 
telefonnummer. Valgte den studentpakka som kosta 20AUD og hadde 45GB data og 500 
ringeminutter til utlandet. Det koster ca. 130 kr i måneden. Du får en melding hver 30 dag med 
spørsmål om å fornye abonnementet. 

Bank?  

Bestilte mastercard før jeg dro. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Spennende, lærerikt og utfordrende.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Det mest utfordrende var alt arbeidet som måtte gjøres i forkant, og lite hjelp fra veileder. Det 
var dårlig kommunikasjon mellom UIS og CQU, noe som gjorde prosessen veldig utfordrende. Det 
var masse papirer som skulle fylles ut, sendes til Australia og praktiske ting som skulle ordnes 
(vaksiner, underskrifter fra ulike folk ol.). Det var vanskelig å få hjelp når det var ting vi lurte på. 
CQU og UIS hadde til tider forskjellige svar, og ting tok lenger tid enn det skulle. Blant annet 
måtte vi legge ut for skolepengene som kom til 60k, før vi fikk støtte fra Lånekassen. Selvom vi 
fikk beskjed av UIS at vi skulle få støtte før det betales. Dette opplevde jeg som et svikt fra UIS, da 
det ikke er en selvfølge at alle har mulighet til å legge ut en slik sum som student. Vi ventet også 
lenge på et nødvendig brev for å søke visum. Noe som gjorde at vi ikke fikk søkt visum før i midten 
av januar, noen uker før vi reiste. Hele prosessen ble stressende, og vi brukte masse tid på dette 
arbeidet. Vi hadde håpt at hele januar kunne gå til planlegging av tur, men vi satt likevel midt 
oppi papirarbeidet til og med under ferien vår i februar.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Dersom du får god hjelp av veileder, ja. For min del opplevde jeg arbeidet i forkant som krevende 
og stressende. I tillegg til at jeg ikke fikk utbytte for alt arbeidet, pga. COVID-19.  

 


