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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Clas Westerberg  VT19, årskurs 4 

Utbytesuniversitet     

Hong Kong University of Science and Technology 

Utbildningsprogram     

Civilingenjör Samhällsbyggnad 

     

     

En vårtermin bortom alla förväntningar 

Innan avresa 

En utbytestermin på KTH är något som man ofta hör om under sin tid på universitetet. Troligtvis har 

man hört om personer som har varit, är eller ska åka på ett utbyte. Själv kände jag innan mitt utbyte 

att jag inte riktigt greppade konceptet och den fantastiska möjligheten som det faktiskt är och det är 

först nu i efterhand som jag kan känna att min naiva inställning till utbyte var obefogad. Min tanke 

bakom valet av land satt i relation till min osäkerhet handlade om att få uppleva något annorlunda och 

valet föll slutligen på Kina och Hong Kong. Att det blev just Hong Kong University of Science and 

Technology var faktiskt lite lämnat åt slumpen men sett nu i efterhand så var det nog det i särklass 

bästa valet jag har gjort. Inte nog med att det ligger på en rätt unik plats i Hong Kong precis vid havet 

och omgiven av natur, så saknar det verkligen inte anslutning till staden. 

Det kan bitvis upplevas lite övermäktigt att åka på utbyte med alla steg man väntas gå igenom och 

information som ska lämnas på olika håll. Det är egentligen en väldigt strukturerad process med 

tidsenlig informationsöverlöpning och man får väldigt bra information från både KTH och HKUST.  

Ankomst 

Mina studier i Hong Kong började den 30:e januari och man var förväntat att vara på plats den 28:e 

för HKUSTs introduktionsprogram. Det var under dessa dagar som jag mötte den grupp som jag 

umgicks med under hela utbytet. Därutöver hade jag ansökt om en Exchange Buddy via HKUSTs 

utbytesportal som man får tillgång till under ansökningsprocessen. Jag rekommenderar starkt att 

anmäla sig för att få en Buddy, vi gjorde flera aktiviteter med under de första veckorna och min Buddy 

mötte också upp mig på flygplatsen och guidade min igenom hela incheckningsprocessen på 

universitetet vilket kändes väldigt tryggt.  

Ekonomi 

Hyran för boendet låg på straxt över 10 000 kr för hela perioden (28:e jan – 6:e juni) vilket man 

betalar i en klumpsumma innan avresa via HKUSTs utbytesportal. Prisnivån i Hong Kong är väldigt 

varierad beroende på var man befinner sig, men generellt sett är det mycket billigare än Sverige när 

det gäller mat och transport. Man kan glömma att laga sin egen mat på universitetet då det saknas kök 

på boendet, men maten på Campus är väldigt billig och kostar 15–40 kr per måltid. Det finns allt från 

en matbutik, Klassiska Canteens, McDonald’s, Starbucks, Subway, Finare restauranger, med mera på 

campusområdet. Så man kan variera mat och dryck allt efter vad ekonomin tillåter.  

Boende 

När det kommer till boendet finns det två alternativ, Campus och Jockey Club som ligger lite utanför 

universitetet. Jag valde att bo på Campus och det är något jag rekommenderar. Jag betalade min avgift 

till universitetet väldigt tidigt och jag ska ärligt säga att jag inte vet om det påverkar tilldelningen men 

jag hade en väldig tur och blev tilldelad boende i UG Hall IX med utsikt över Clear Water Bay.  

Den absoluta majoriteten bor i rum om två personer och i Hall IIIV och Hall IX delar två rum om fyra 

personer badrum och Dusch i andra hallar är det för våningen ett gemensammt badrum. Utöver det 

har alla boenden ett gemensamhetsutrymme med vattenautomat, mikro och TV. AC och tvätt/tork 

betalar man själv för med sitt förladdade Student-ID kort och är väldigt förmånligt prissatt. Jag gjorde 

inte av med mer än ca 300 kr under terminen på detta. 
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Så här såg mitt rum och utsikten ut i Hall IX 

Universitetet och studierna 

HKUST är ett otroligt välrenommerat universitet. Hela campuset ligger väldigt vackert placerat på en 

slänt med utsikt över Clear Water Bay. Värt att nämna är att man mellan boendet och Campus behöver 

åka hiss just till följd av höjdskillnaden. Gällande studier känner man nog igen sig, vissa kurser är 

bättre än andra gällande både utlärning och svårighet. Det var lite knepigt att hitta kurser men jag kan 

rekommendera www.ust.space så fort man erhåller sitt mailkonto på HKUST, innan dess kan man läsa 

den ordinarie kurskatalogen. Jag lyckades ordna mitt schema så jag bara hade föreläsningar på 

måndagar och onsdagar vilket tillät utforskande av Hong Kong likväl som resande inom Asien.   

Kurser 

Jag läste bara 4 kursen då jag hade en kurs jag hade en extra kurs från KTH som jag kunde 

tillgodoräkna. Men jag läste totalt 26 hp. Där vardera kurs stod för 3-4 krediter motsvarande 6-8 hp. 

Kurserna jag har läst var: 

• Entrepreneurship and small business studies (MGMT 4220)  

• Business Intelligence in Contemporary Society (RMBI 1020) 

• Introduction to Computer science with Excel VBA (Comp 1022Q) 

• Developing the Leader in you (MGMT 1120)  

Jag kan verkligen rekommendera kurserna från HKUST Business School där bland annat 

Managementkurserna ges. De är kraftigt inspirerade från Stanford University då många av 

professorerna är utbildade och vissa av dem disputerade på Stanford. Det är dock hög åtgång på 

platserna så var ute i god tid under add/drop-perioden om det är kurser ni önskar läsa där.  Jag 

rekommenderar särskilt MGMT 4220 med prof. Sam Garg, en väldigt utmanande och krävande kurs 

som också är otroligt rolig om man har intresse för entreprenörskap och affärsplaner.  

  

Staden och landet 

Hong Kong är en otroligt diversifierad stad med ett brett utbud av allt man kan tänka sig. Mång har 

nog en uppfattning av Hong Kong som en enda stor stad vilket i sig inte är fel men det finns också 

mycket natur, stränder, öar, vandringsleder med mera vilket jag blev väldigt överraskad över. Likväl 

som några av världens högsta byggnader, bästa restauranger, shopping, museum, barer och klubbar 

återfinns i Hong Kong.  

http://www.ust.space/
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Kulturellt finns det absolut stora skillnader sett till den kantonesiska kulturen men vid sidan om 

återfinns mycket brittiska inslag likväl som från den prominenta expat-kulturen som växt upp vid 

sidan av Hong Kongs ekonomiska utveckling. Bered dig dock på att alla inte pratar engelska vilket kan 

göra vissa situationer rätt röriga men det intressanta med Hong Kong är att det ändå fungerar.  

Fritid och sociala aktiviteter 

På campus finns ett otroligt stort utbud av fritidsaktiviteter. Det finns simbassänger, gym (bland annat 

ett i huset jag bodde), friidrottsbana, squash, golf, tennis, badminton med mera. Därutöver finns bland 

annat klubbar för kamp- och vattensport med fler. Jag anslöt mig till en vandringsklubb men det 

slutade med att vi skapade en liten grupp utbytesstudenter som avverkade de mest populära 

vandringssträckor som Hong Kong har att erbjuda.  

Eftersom matlagningsmöjligheterna är begränsade så är det otroligt att kunna upptäcka alla olika kök 

som finns i Hong Kong. Restaurangutbudet är en stor smältdegel i Hong Kong och man kan hitta 

många intressanta fusioner mellan olika kulturer. Ett tips på restaurangscenen är distrikten SoHo som 

är lite mer västerländskt och Mong Kok som erbjuder en lite mer ruffig men autentisk upplevelse. Som 

student kommer du säkert infinna dig på Mr. Wongs någon gång under vistelsen. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Några tips att ha i åtanke är att så snabbt som möjligt införskaffa ett tillfällig Octupus-kort, tänk dig ett 

SL-Accesskort men att det dubblerar som ett laddningsbart betalkort. Du kommer få en blankett från 

HKUST så man kan ansöka om studentrabatter, gör det så snart som möjligt. Åk också till IKEA så 

tidigt som möjligt för att köpa lakan, kudde, handduk, någon skål och mugg (om man som jag önskar 

äta frukost på rummet). Våga också ta kontakt med människor och tacka ja till allt! Jag har fått 

uppleva så mycket roligt, konstigt och fantastiskt bara genom att tacka ja till aktiviteter och 

inbjudningar till diverse saker. Jag rekommenderar att försöka uppleva det Hong Kong som inte 

återfinns i alla turistguider, besök vandringslederna, Sai Kung, Nya territorierna, med mer och allt 

som man kommer nys om över tid. 

Passa också på att resa! Jag besökte under min tid i Hong Kong Singapore, Kambodja, Sydkorea, 

Macao, Kina (Zhangjiajie, Shanghai och Beijing) och Japan två gånger (Tokyo, Fuji, Kyoto, Osaka, 

Kobe och Hiroshima). De flesta flygbiljetter får man för under 1000 kr t/r och lyckas men få ett bra 

schema kan man göra längre vistelser under de helgdagar som förekommer under terminen. 

Min tid i Hong Kong är definitivt något jag kommer att titta tillbaka på mer än vad jag kanske kommer 

våga erkänna, jag har mött fantastiska människor och fått möjlighet att upptäcka mer än vad jag 

någonsin kunnat föreställa mig trotts att det var under en aktiv studietermin. Det är en stad med 

många olika infallsvinklar som också kräver tid att processa. Det är ingen lätt stad att greppa och den 

är på så vis unik i sitt slag. Det var en otrolig upplevelse att få åka till Hong Kong och läsa på HKUST, 

något som jag starkt rekommenderar! 
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