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8 länder, 5 månader och +2 kilo 

Att åka på utbytesstudier har alltid varit en självklarhet för mig. Möjligheten att lära sig nya språk, 
upptäcka ny kultur, äta massor av god mat och lära känna människor från alla delar av världen har 
alltid varit lockande. För mig var det ett självklart val att besöka Hong Kong. Jag hade fått en god 
uppfattning om universitetet, hittat kurser som jag kunde tillgodoräkna samtidigt som jag kunde 
lokalspråket. Hong Kong ligger dessutom nära andra länder som jag alltid velat besöka.  

Förberedelser 
Svårt att bestämma dig? Kontrollera behörighetskraven för varje universitet: språkkrav, betygskrav 
etc. Finns det intressanta kurser som kan tillgodoräknas till din utbildning? Ja, ditt huvudsyfte är att 
åka utomlands för att plugga.  Men det är mycket mer än så. Skriv en lista på närliggande länder, vilka 
turistattraktioner, samt mat och kultur du alltid velat uppleva? 

Tajt med ekonomin? Börja spara redan nu! Jobba deltid och sök efter potentiella stipendium. 
Levnadskostnaderna i Hong Kong är inte skyhöga, men det beror helt enkelt på vad man vill göra. Du 
kommer med stor sannolikhet resa mer än vad du planerat.  

Vaccinationer? Ja, det är starkt rekommenderat att resa runt under samt efter utbytesterminen. Därför 
skulle jag tipsa om att se vilka relevanta vaccinationer du bör ta innan avresa. Kontakta närmsta 
vaccinationsklinik för att diskutera vilka länder du planerar att åka till. Det är onödigt att bli sjuk på 
utbytet! 

Försäkring? Som utbyutesstudent ska du täckas av en försäkring hos Kammarkollegiet. Dubbelkolla 
detta med din utbyteskoordinator. Dock är det många som inte tänker på är att du enbart är försäkrad 
i det utbytesland du är avsedd att studera i. Bestämmer du dig för att besöka nya landsgränser täcks 
inte försäkringen. Var inte orolig! Kontakta din hemförsäkring, har du tur ingår detta redan i din 
månadskostnad. I värsta fall tecknar du bara ett extra avtal. Tro mig, om det är någonting du inte ska 
spara på, så är det på försäkringen. Skyhöga sjukhuskostnader vill man undvika. 

Hong Kong 
Hong Kong (kantonesiska: 香港 Hēunggóng) är har en härlig blandning av asiatisk kultur influerat 
med västvärldens kultur. Hong Kong delas i olika regioner: Hong Kong ön, Kowloon, Nya 
Territorierna och de utanförliggande öarna. Det bor cirka 7,5 miljoner invånare i Hong Kong och det är 
en ständigt växande stat. Anslutningen till många länder i Asien är många. Lokalspråket är 
kantonesiska och mandarin, men du klarar dig fint med engelska.  

Klimat 
Hong Kong har för mestadels under året ett fuktigt klimat med varierande temperatur. Jag reste under 
vårterminen och upplevde vädret som en typisk svensk sommar. Svalt under dagtid med en kallare 
temperatur under kvällstid. Under februari blev det dock väldigt kallt under två veckor. Det var kallare 
än vanligt enligt lokalinvånarna. Isoleringen var dessvärre inte bra och några värmeelement är 
ovanliga inomhus. Det kändes som en svensk vinter redan vid 12 grader. Därför är det viktigt att ha 
med sig ett par varmare plagg. För övrigt brukar det mestadels vara varmt och därför används shorts 
och t-shirts flitigt.  
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Transport 
I Hong Kong används Octopus-kortet vilket är det motsvarande SL-kortet. Varje resa debiteras 
beroende på avstånd och är laddas enkelt på vid MTR-station eller matlivsbutiker. Det är ett mycket 
effektivt betalmedel och många butiker använder Octopus som betalmedel. 

Mat 
Det finns så mycket att upptäcka och smaka på i Hong Kong. En blandning på många olika asiatiska 
rätter men även västerländska rätter. Mycket streetfood, små samt stora restauranger som hela tiden 
växer fram i staden. Befinner man sig i centrala delar av staden ligger priserna på samma nivå som 
Sverige. I överlag är maten billigare än i Sverige. Äter du på campus kostar en maträtt ca 20-30 HKD. 

The Chinese University of Hong Kong 
CUHK är ett internationellt universitet med åtta olika fakulteter: Arts, Business Administration, 
Education, Engineering, Law, Medicine, Science och Social Science. Ironiskt nog läste jag inga kurser 
inom Engineering utan läste istället obligatoriska kurser samt valfria sådana som tillhörde Business 
Administration och Social Science. De flesta kurser undervisas på engelska, förutom språkkurserna 
sådan som kinesiska och kantonesiska.  

CUHK Campus är otroligt stort. Det är den största i Hong Kong. Enligt mina faddrar kunde man slå 
ihop flera andra campus i Hong Kong och ändå slår det ändå inte CUHK till ytan. Det är ca 20 000 
studenter som läser på universitet. Det finns en blandning av lokala och internationella studenter.  

Det är väldigt byråkratiskt på CUHK när det gäller antagning, kursregistrering och 
examinationstillfällen. Jag upplevde att det var många fler blanketter som behövde fyllas i när det 
kommer till olika diverse moment, i jämförelse med KTH. Det är därför viktigt att ha i åtanke att alltid 
vara ute i god tid när det kommer till administrativa uppgifter. Professorerna har ett stort inflytande i 
bestämmelser i kurserna. De brukar ha extra förståelse för utbytesstudenter om man exempelvis inte 
blivit antagen till önskad kurs vid platsbegränsning.  

Boende 

I samband med antagningsbeskedet till CUHK, fick man möjligheten till att rangordna sitt önskemål 
från (1) -(3). (1) Dela rum med lokalstudent utan arrangerade obligatoriska måltider, (2) Dela rum 
med lokalstudent med arrangerade obligatoriska måltider eller (3) Dela rum med internationella 
studenter (i-house).  

Min första tanke var att bo med internationella studenter. På sådant sätt kunde jag få möjligheten till 
att knyta kontakter med folk från alla olika sorters av kulturer och språk. Men efter lite research kom 
jag till underfund med att I-house inte var de mest fräscha byggnaderna när jag hade jämfört med 
andra college på campus. Därför valde jag till slut (1).  

Jag hade tur och blev placerad på Wu Yee Sun (The Sunny College), vilket var ett av CUHK:s nyare 
byggnader på campus. I jämförelse med andra college, hade jag verkligen tur med boende. Det var 
fräscht, hade stort utbud på studierum, underhållsrum och otroligt trevlig personal. Jag ångrar än idag 
inte mitt val att bo med en lokalstudent. Det är även värt att nämna att ni då delar sovrum under hela 
terminen. Badrum och kök delas med dina andra grannar. I min korridor rymdes ca 30 st personer. 
Tro mig, det var påtagligt under vissa stunder men annars anpassar man sig snabbt. Klarar jag av det, 
kommer du att göra det också.  

Priset varierar beroende på vilket college du tilldelas. Vissa college hade betydligt högre pris, andra 
hade en aning lägre. För mig hamnade hyran för hela utbytesterminen på ca 5900 HKD, vilket 
motsvarar i skrivande stund ca 6550 SEK. Jämför du detta priset med Sverige är det väldigt billigt.  
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Fritid och sociala aktiviteter 

CUHK har ett väldigt stort utbud på aktiviteter. Det finns mängder av sporter på campus och tillgång 
till simbassäng, fotboll- och basketplaner, gymanläggningar samt piano- och musikrum. Det finns även 
många studentföreningar som ständigt arrangerar aktiviteter sådan som afternoon-tea-träffar, 
matlagningskurser, föreläsningar med offentliga personer som har en stor erfarenhet inom den 
konstnärliga samt musikaliska världen.   

Skulle man som ny utbytesstudent vara intresserad av att delta, skall man vara ute i god tid och 
kontakta ansvariga. Vilka dessa är informeras under introduktionsdagarna innan den officiella 
inskrivningen. I överlag skulle jag säga att utbudet många och variationen är stora. 

Kurser 

Under min utbytestermin hade jag enbart två obligatoriska kurser: ME2312 – Avancerade studier 
inom industriell ekonomi och organisation och MJ2141 – Energisystem, modeller och scenarier. 
Resterande poäng var valfria kurser. Under utbytesterminen läste jag följande: 

4470 Economics of Behavioral finance (3 credits) [Obligatorisk] 

Kursen introducerar olika metoder samt teoretiska och emperiska studier som flitigt används inom 
den finansiella marknaden. Tidigare studier och experiment presenterades under föreläsningarna där 
möjlighet för gemensamma klass-diskussioner tog plats. Det fanns dessvärre ingen kurslitteratur att 
komplettera inför inlämningsuppgifterna, halvtids- och slutexamina. Det är därmed varmt 
rekommenderat att delta på föreläsningarna och alltid fråga om några frågor uppstår. Denna kurs 
tillgodoräknades tillsammans med 4450 till ME2312. 

4450 Economics of Derivatives (3 credits) [Obligatorisk] 

Denna kurs introducerar olika derivatmetoder som används inom den finansiella marknaden. Under 
föreläsningarna presenteras de mest förekommande derivatinstrument som appliceras i praktiken, 
sådan som ”future contracts”, ”currency swaps”, Black-scholes model” etc. Under kursens gång är det 
rekommenderat att delta på föreläsningarna då räkneexempel som presenteras blir betydligt enklare 
att förstå inför inlämningsuppgifterna, grupprapporten och slutexamina. Denna kurs 
tillgodoräknades tillsammans med 4470 till ME2312.  

ANTH2450 Peoples and Cultures of SEA (3 credits) [Valfri] 

Kursen introducerar olika folkgrupper och kulturer inom Sydöstra Asien. Under kursens gång 
diskuteras kulturella likheter och skillnader mellan olika länder och folkgrupper. Veckovisa seminarier 
hålls där man studerar och analyserar historiska och aktuella problem mellan olika etniciteter. Utöver 
detta, tar flera studiebesök plats varav en av dem är obligatorisk att närvara. Therevada Thai Tempel, 
hemlösa i Sham Shui Po i Hong Kong och ett par muséums besöktes under kursens gång. Utöver 
seminarierna och studiebesöken var det en obligatorisk halvtids- och slutrapport som krävdes för att 
få ett slutbetyg. Denna kurs tillgodoräknades som en valfri. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Res, res, res! Lär känna folk från alla delar av världen men främst lokalborna! Det är så mycket som 
finns att upptäcka och jag lovar dig att det inte finns något att ångra. Världen står i dina händer. Börja 
spara nu och lev som en miljonär under utbytet!  


