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En fantastisk upplevelse på en fantastisk plats 

Innan avresa 

Redan innan jag började plugga på KTH visste jag att jag ville göra minst en termin utomlands. Efter 

antagning och skolstart 2015 följde därför en väldigt lång väntan innan det väl var dags under hösten 

2018 då jag hunnit börja fyran. Länge hade jag varit inställd på att åka till Sydkorea innan jag skiftade 

fokus till Schweiz och Kanada där jag hade kunnat utveckla och ha nytta av min franska. Men så en dag 

upptäckte jag plötsligt ett universitet i Hongkong som hade ett extremt vackert läge precis vid kusten. 

Jag insåg att det jag kunde få lite av det bästa av två världar genom att åka till en otroligt spännande 

region och samtidigt utan problem kunna ta mig runt på engelska överallt. Därför slutade det med att 

jag i höstas packade väskorna och flög österut för att studera ett halvår på The Hong Kong University 

of Science and Technology (HKUST). 

Det var inga särskilt jobbiga förberedelser som behövdes innan avresa. Jag vaccinerade mig enligt 

rekommendationer från föräldrar och vårdcentral och postade en visumansökan enligt instruktioner 

från skolan. Utöver det var det inte så mycket mer att göra än att följa HKUSTs ansökningsportal 

online. 

 

Campus ligger precis vid vattnet på östra sidan av Kowloon. 
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Ankomst 
Terminen började officiellt en måndag och alla utbytesstudenter ombads komma på antingen 

onsdagen eller torsdagen före. Därför hade vi några dagar att bekanta oss med både staden och 

campus innan föreläsningarna satte igång. Det fanns en del aktiviteter att skriva upp sig på i början 

och som ägde rum både före och efter terminsstart. 

Akademiskt utgör de två första veckorna av terminen något som kallas för enrollment period under 

vilken man både kan lägga till och ta bort kurser från sin studieplan. Efter dessa två veckor var ens 

kursval låsta och gick ej att ändra på. 

Utöver studierna så arrangerade alla skolans föreningar en mässa mitt på campus som pågick i flera 

dagar. Där kunde man anmäla sig till allt möjligt, inklusive alla idrottslag. Jag visste på förhand att jag 

skulle anmäla mig till en viss kampsport som jag tränar hemma i Sverige och hade haft kontakt med 

klubben i förväg. Det man ska veta är att de flesta föreningar hade särskilda nybörjartillfällen och att 

det kunde vara svårt att komma in i en viss aktivitet om man inte hade varit med från början. 

 

Jag och resten av min kampsportsklubb. 

Ekonomi 
Från KTH fick jag 8000 kr i resestipendium. Flygresan bokade jag som tur och retur i förväg och den 

gick på runt 5000. Boendet (för hela terminen) inklusive administrativa avgifter för bland annat visum 

låg på 10000 och utöver dessa kostnader tillkom även vaccinationen som hamnade på ytterligare ett 

par tusen. 

Väl på plats var mat den största utgiften även om priset för densamma var ganska överkomligt. 

Problemet var att det inte fanns mer än en enda kokplatta och några mikrovågsugnar i de 

gemensamma köken vilket hårt begränsade möjligheten att laga mat själv. Personligen åt jag både 

lunch och middag varje dag på någon av campus restauranger där de flesta rätter kostade mellan 30 

och 50 kr. Vill man spara pengar kan man absolut laga viss mat själv men mataffären på campus var 

inte superbra och därför samt av sociala skäl åt jag mest ute. 
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Totalt sett har jag för mig att HKUST rekommenderade att budgetera för ca 40000 HKD i kostnader 

över hela terminen och det var nog nånstans där mina utgifter hamnade tillslut. 

Boende 
Alla utbytesstudenter garanterades boende i något av de 9 husen på campus, alternativt i ett tionde hus 

som låg en kort bussfärd bort och lite mer centralt. De flesta rummen delas med en annan person men 

vissa rum var till och med för tre personer att dela. Jag bodde i Hall 3 och trivdes helt okej med det. 

Rummen där var hyfsat rymliga men de var lite tråkiga och kändes gamla. Jag upplevde att det fanns 

andra hus där standarden var något bättre men att skillnaden var marginell. Eftersom man ändå inte 

tillbringade allt för mycket av sin tid på rummet spelade det inte jättestor roll. 

Även om de flesta utbytesstudenterna bor på campus var det ändå upp mot en kvarts promenad från 

husen till föreläsningssalarna och de akademiska byggnaderna. Däremot låg fotbollsplanen, 

simbassängen och löparbanan alla nära och dessutom fanns en restaurang där många 

utbytesstudenter hängde varje kväll precis bredvid ett av husen. 

Man kunde inte välja i vilket hus man skulle bo utan man blev tilldelad ett rum av universitetet. 

Däremot kunde man önska vilken typ av student (t.ex. utbytesstudent eller ej) man ville bo med men 

vad jag önskade togs ej hänsyn till så jag vet inte hur mycket det spelade roll. 

 

Universitetet och studierna 
HKUST är som namnet antyder stora inom teknik och vetenskap men förvånande nog framförallt 

inom business. Som I:are sökte jag några kurser på business school men kom aldrig in då vi hade lägre 

prioritet p.g.a. att själva utbytesprogrammet var i samarbete med school of engineering. Vet dock att 

det inte alls var omöjligt men att vissa kurser kanske var populärare än andra. 

Till skillnad från på KTH använder sig HKUST av ett system med mer löpande examination och fler 

läxor. Istället för bara en sluttenta och någon enstaka hemuppgift hade de flesta kurser prov både efter 

halva och hela terminen samt läxor varje eller varannan vecka. Även närvaro och beteende i 

klassrummet vägdes in i betyget. Det hela kändes lite som att man var tillbaka på gymnasiet och var 

lite av ett minus med upplevelsen. 

Alla kurser gavs på engelska och för de som ville kunde man läsa mandarinkurser gratis på skolan. 

Eftersom språket i Hongkong framförallt är kantonesiska och man klarar sig så bra på engelska valde 

jag dock att inte läsa någon mandarin. 

Kurser 
Jag läste 12 credits (24 hp) fördelade på 4 st olika kurser: 

IEDA4200 Design of Logistics and Prouction Systems och IEDA4410 Data Driven Supply Chain 

Management. Dessa två kunde jag anmäla mig till redan innan ankomst eftersom de låg under school 

of engineering och var indekrelaterade. IEDA4200 var verkligen inte intressant och IEDA4410 var 

bara marginellt bättre. Båda kurserna leddes av samma lärare som inte hade särskilt mycket pondus i 

klassrummet eller pedagogik för den delen. Däremot gillade jag dataanalys-aspekten av IEDA4410 

vilken framförallt bestod av att skapa linjära regressionsmodeller på väldigt intressanta dataset från 

verkliga företag. Båda kurserna planerar jag att tillgodoräkna som valfria kurser. 

ELEC4010K Machine Learning and Information Processing for Robotic Applications och ELEC5600 

Linear System-Theory. ELEC5600 var min bästa kurs och motsvarar SF2832 Matematisk systemteori 

på KTH. Den var på post-graduate nivå och var väldigt utmanande men också väldigt intressant och 

med en intresseväckande föreläsare. ELEC4010K hoppas jag kunna tillgodoräkna mot SF2935 

Moderna metoder för statistisk inlärning och var en helt okej kurs. Innehållet var extremt spännande 
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men examinationen kändes stundtals bristande och inte tillräckligt djupgående. Kursen avslutade med 

ett stort projekt vilket var väldigt roligt men ganska svårt. 

Staden och landet 
Hongkong är en fantastisk stad som jag gärna besöker många gånger igen. Inne i centrum finns det 

alltid något att göra och dessutom finns det otroligt mycket vacker natur att njuta av. Ett problem med 

HKUST är att det ligger ca 1 timme från stan och att det alltid var lite av ett projekt att ta sig dit om 

man åkte som grupp. Jag bifogar några bilder nedan som får tala för sig själva. 

 

Fritid och sociala aktiviteter 
Med fler än 400 utbytesstudenter som sällskap var det lätt att hitta vänner att umgås med och att alltid 

ha något att göra. Under helger och studieuppehåll hann jag med ett gäng resor som var extremt 

givande. Dessa var till Macau, Filippinernas huvudstad Manila, Taipei, Peking, Vietnam och Shenzhen. 

Hongkong ligger väldigt bra till som plats att resa från och jag kan varmt rekommendera att åka dit lite 

tidigare eller dröja kvar lite efter terminens slut för att hinna resa lite mer utan att stressa. 

I övrigt fanns det alltid nya restauranger och barer att pröva, och Honkongs festdistrikt Lang Kwai 

Fong var faktiskt riktigt nice. Jag hade dessutom idrotten vid sidan av vilket gav mig möjligheten att 

umgås med en del lokala studenter. Just att umgås med locals är något jag starkt rekommenderar och 

som andra utbytesstudenter uttryckt att de ångrar att de inte gjort i större utsträckning. Det lättaste 

sättet att uppnå detta är helt klart att gå med in någon av skolans många föreningar. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Överlag var utbytet för mig en helt otrolig upplevelse som jag kommer minnas hela livet. Jag kan 

varmt rekommendera att åka till Hongkong och HKUST för alla som söker en extraordinär upplevelse. 
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