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Formål: 1 udvekslingssemester i Queenslands University of Technology i Brisbane, Australien for at 

studere Computer Generated Images (CGI), Visuelle effekter og Motion Design. Formålet med mit 

udvekslingsforløb var at få en fokuseret og dybdegående undervisning i 3D, som ikke er muligt på 

nuværende uddannelse i Danmarks- Medie og Journalisthøjskole. 

Det faglige og personlige udbytte: Jeg havde følgende fag på QUT: CGI Foundations, Digital World, 

Kinetic Text and Images og Motion Design. Jeg har lært utrolig meget – specielt med 3D fagene: CGI 

Foundations og Digital World. 

Jeg lærte at bruge software som Maya, Substance Painter og Unreal Engine, som jeg aldrig har 

arbejdet med før. At have disse fag i et helt semester, har gjort, at jeg har fået en bedre forståelse 

for programmerne og det teoretiske samt arbejdstilgangen inden for feltet.  

Inden starten på mit forløb, havde jeg ingen anelse om de forskellige roller inden for CGI pipelinen. 

Forløbet har lært mig at udvikle min egen æstetik og derved hvilke roller/jobmuligheder inden for 

faget, der vil passe til mig og som jeg vil elske at arbejde med. Her forelskede jeg mig endnu mere i 

arbejdet med komposition og lys, som jo drager tilbage til min passion og erfaringer med 

fotografering og film. 

Under min praktiksøgning efter forløbets slutning, var jeg til samtale hos et VFX-firma, som undrede 

sig over at have modtaget en ansøgning fra min uddannelse på DMJX. Aldrig før havde de fået 

ansøgninger fra Interaktiv Design uddannelsen, da det er sjældent at disse studerende vælger at 

uddanne sig som CGI generalister. Derfor har det uden tvivl ikke været foruden et ophold i 

Australien at jeg har kunnet udvikle en stærk portefølje og derved komme i praktik hos Surpreeze, 

som netop arbejder med visuelle effekter, 3D og CGI. 

Derudover har en af mine undervisere udvalgt ét af mine projekter til at indgå i en bog, han og andre 

design lektorer er ved at skrive, som handler om at undervise under Covid-19. 

På grund af pandemien, blev al undervisning rykket virtuelt. De sociale interaktioner, som følger med 

et udvekslingsforløb blev desværre ikke det samme pga COVID19. Men jeg lærte en masse også på 

det personlige plan. Jeg lærte at håndtere ensomheden, som jeg normalt ikke er vant til herhjemme i 

Danmark, hvor jeg har familie og venner lige rundt om hjørnet.  

Jeg lærte at rigtig stå på egne ben og begive mig rundt i et fremmed land med en fremmed kultur. 

Jeg lærte at jonglere med forskellige deadlines og afleveringer, som jeg ikke er vant til på DMJX. 

Jeg lærte at styrke min selvdisciplin og at prioritere forskellige aspekter i min læring. Jeg er 

fuldkommen perfektionistisk og vil altid gerne klare mig rigtig godt på min uddannelse. Jeg lærte at 

jeg ikke kan klare mig godt i alt og at det er okay at prioritere nogle ting fra, hvis min psyke også skal 

kunne følge med. 

Jeg har generelt været ufattelig heldig på trods af pandemien. Australien åbnede hurtigt op for at jeg 

kunne komme rundt og opleve landets smukke natur inden turen atter igen vendte hjemad. Jeg 

nåede også at skabe relationer og venskaber med andre udvekslingsstuderende, som nu har gjort at 

jeg har et netværk i b.la. Canada, Malaysia, Thailand, Tyskland, Schweiz og Østrig.  

 


