
UNIVERSITET 

Central Queensland University 

Utveksling vår 2020 / Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium 

 

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? 

Det var en uke tilsvarende lik fadderuken på UiS. Ulike arrangementer på dagtid og ulike 
temafester på kveldstid. Fikk ikke en "fadder" så en måtte få med seg info, osv. selv.  

På grunn av et for-kurs vi måtte ta i Noosa kom vi på torsdagen den uken velkomstprogrammet var. 
Dette gjorde det litt vanskeligere å komme inn i gruppen, og få all informasjon.  

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Hvilke emner/faglig opplegg fulgte du? 

Praksis/field placement 

Var det behov for å gjøre mange endringer etter ankomst? 

Nei 

Engasjerte du deg i foreninger og/eller idrettslag? 

Nei, rakk ikke. 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

På campus gjennom CQU. 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

8000 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

Det holder til skolepenger, bolig og mat. 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Utenlandsopphold gjennom ANSA 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Gikk i en telefonkiosk på flyplassen med engang jeg landet, og fikk ordnet et abonnement med 
data, sms og tale. 

Bank?  

Brukte banken hjemme i Norge. 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Kort og uoversiktlig, men veldig fint og lærerikt.  

Hva opplevde du som mest utfordrende? 

Kommunikasjonen mellom de to universitetene; UiS og CQU. Mye forskjellig informasjon fra de to, 
så følte jeg sto litt alene (foruten de tre andre studentene jeg reiste med). Lite hjelp og veiledning 
fra UiS.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt! Utveksling er alltid bra og lærerikt uansett hvordan det utspiller seg, men det er viktig å 
få frem at søknadsprosessen er en lang og vanskelig prosess som du må være forberedt på å gjøre 
alene da UiS ikke kan gi deg svar eller veiledning.  

 


