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Utbytestermin i Kaohsiung, Taiwan 

Innan avresa 

Redan innan jag började på KTH visste jag att jag vill åka på utbytesstudier och det har under 
utbildningens gång varit ett delmål för mig att åka på utbyte. Jag fick rekommendationer av 
två vänner på sektionen som studerat på National Sun Yat-sen University (NSYSU) tidigare 
och de hade en väldigt bra upplevelse på NSYSU och i Taiwan. Jag ville uppleva en annan 
kultur än Europa, gärna i ett land med varmt klimat, och då såg jag Taiwan som ett 
spännande alternativ att söka. 
 
Jag behövde söka visum innan avresan. Det gick att ordna på Taiwans konsultat i Stockholm. 
Det var en del pappersarbete att ordna och det kostade runt 900 kr att få visumet (Multiple 
Entry, Visitor visa). Jag tog även vaccination mot Hepatit A, Hepatit B och japansk encefalit 
innan avresan.  
 
Universitetet var noga med att kolla om man hade vaccination mot mässling och röda hund. 
Jag behövde få ett läkarintyg på att jag hade fått denna vaccination och sen behövde jag 
även göra en röntgenundersökning av lungorna för att visa att jag inte hade tuberkulos. 
Detta ordnade jag innan avfärd från Sverige.  

Ankomst 

NSYSU rekommenderade att vi skulle komma någon gång runt 13-14 februari till Kaohsiung 
och skolan började 18 februari. 15 februari hade vi Orientation day för alla utbytesstudier 
där vi fick mycket information och rundvisning av campusområdet.  
 
Alla utbytesstudenter fick en ”buddy” (fadder) tilldelad till sig som studerar på skolan och är 
från Taiwan. Ungefär en gång i månaden anordnades en ”Buddy dinner” där de 
utbytesstudenter som ville kunde gå till en restaurang i stan och äta tillsammans med många 
”buddys” från Taiwan, det var trevligt. 

Ekonomi 

Det mesta är billigare i Taiwan än i Sverige. Mat går att få tag på mycket billigare än hemma, 
men det finns även restauranger i dyrare prisklasser. Eftersom det var billigt att äta behövde 
jag inte laga någon egen mat under terminen, vilket var bekvämt. Även boende är billigare 
än i Stockholm.  
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Vad gäller obligatoriska avgifter under utbytet var jag tvungen att betala runt 900 kr för 
visumet. Viktigt att ansöka om Multiple Entry Visa om man tänkt resa utanför Taiwan under 
terminen. 

Boende 

Jag fick under höstterminen, innan utbytesterminen, erbjudande om att bo på ”dorm” på 
campus eller på ett hotell som universitetet hade samarbete med.  
 
Att bo på dorm kostade runt 17 000 NTD för hela terminen (drygt 5000 kr), då delar man 
rum med en annan student och måste även köpa egen madrass, kudde, täcke samt betala 
elen för AC i rummet. Största fördelen med att bo på dormen är att de flesta 
utbytesstudenterna bor där, så gemenskapen där är bra.  
 
Det andra erbjudande vi fick var från Kindness hotel där man också delar rum med en 
student, där är avgiften 8000 NTD (runt 2400 kr) per månad per person. Sett till vad man får 
(städning, fräscha rum mm) är det ett bra pris, tycker jag.  
 
Jag valde att bo på hotellet och blev väldigt nöjd med mitt val.  

Universitetet och studierna 

NSYSU har ungefär lika många studenter som KTH och campus är ganska stort. NSYSU har ett 
trevligt läge precis vid havet, det finns stränder i närheten av skolan. Det förekommer apor 
på skolan, men de håller till mer upp mot berget (som syns på bilden), där dormen även 
ligger.  
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Innergården på campus 

 
De flesta av utbytesstudenterna läser Business Management-kurser (vilket även jag gjorde), 
det finns även departement för bland annat Business science och Science and Engineering. 
Då kurserna på Science and Engineering inte var så passande för min utbildning på KTH (Real 
Estate and Construction Management), valde jag att utnyttja alla mina 30 HP med valfria 
kurser på Business Management-kurser.  
 
På NSYSU har man en undervisning per kurs per vecka (tre timmar per undervisningstillfälle). 
Eftersom jag läste tre kurser hade tre undervisningstillfällen per vecka under hela terminen, 
men jag hade ofta inlämningar och läxor att göra på icke schemalagd tid.  
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Jag läste bara kurser på engelska. I en av mina kurser var vi bara utbytesstudenter och det 
var inte speciellt många studenter i de flesta kurserna jag läste. 
 
Det erbjöds gratis mandarin-kurs för utbytesstudenterna. Jag rekommenderar att söka det 
och om det inte skulle vara något för dig kan du hoppa av kursen. 

Kurser 

Jag läste endast graduate-kurser. Då behövde jag välja tre kurser eftersom 9 credits 
motsvarar 30 HP på KTH på denna nivå. Kursvalet var ganska krångligt och formellt. Det var 
fyra-fem olika steg för att välja eller byta kurs. I det första kursvalet jag gjorde blev jag bara 
antagen till en av kurserna som jag ville läsa, men det var ingen fara. Det var bara att gå till 
de kurserna man ville läsa och lyssna om det var intressanta föreläsningar och sen fråga 
läraren om det var okej att läsa kursen, och det var inga problem för mig i alla fall att välja 
någon kurs jag var intresserad av. Sen behövdes en underskrift från läraren och stämpel från 
departementet, men det löste sig bra till slut.  
 

 
Det bjöds på pizza när vi skulle ha presentation i ena kursen. 

 
International Marketing Management IB519 (3 credits):  
Vi var runt 30 studenter i denna kurs varav ungefär 50/50 utbytesstudenter och lokala 
studenter. Kursen handlade om internationell marknadsföring och bestod av en liten tenta 
vid midterm, en individuell presentation och ett grupparbete där vi skulle ta fram 
marknadsföringsproblem och marknadsföringslösningar för ett företag och presentera detta. 
Kursen var intressant och eftersom jag inte läst mycket marknadsföring innan lärde jag mig 
mycket.  
 
Organizational Theory and Management IB506 (3 credits):  
Vi var bara elva studenter som läste denna kurs och det var endast utbytesstudenter samt 
en lärare från Österrike. I och med detta kändes det inte som att man var i Taiwan under 
dessa föreläsningar. Bra stämning på lektionerna och mycket diskussion. Grupparbete till 
midterm och den slutgiltiga examinationen. Kursen handlade om ledarskap och olika 
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organisationsstrukturer. Jag tycker att kursen var bra och läraren fick oss att tänka och 
diskutera mycket kring våra erfarenheter om organisationer och olika situationer.   
 
Human Resources Management BM506A (3 credits):   
Vi var runt 30-40 studenter i denna kurs, ungefär 50/50 utbytesstudenter och lokala 
studenter. Kursen handlade om HR och bestod av en del småuppgifter att göra till varje 
lektion, klassaktiviteter att lämna in i slutet av lektionerna och ett större grupparbete där 
man gjorde en analys av ett jobb hos ett företag och sedan presentation av detta 
tillsammans med gruppen. Det svåraste i denna kurs var att försöka intervjua en manager 
från Taiwan (som i vårt fall inte kunde så mycket engelska).  

Staden och landet 

Invånarna i Taiwan är väldigt trevliga och hjälpsamma. Maten är god och det finns även 
mycket fin natur i Taiwan.  
 
 

 

Kaohsiung är en hamnstad och är Taiwans näst största stad. Det finns två tunnelbanelinjer 
som går genom staden som fungerar bra. Det går även höghastighetståg som går till Taipei 
som fungerar mycket bra. Det finns även Uber i Kaohsiung (och andra städer i Taiwan).  

Hot pot. Typisk mat i Taiwan. Night market i Kaohsiung 



     

     

 

 

 

 6 (6) 
 

 

Bild från en ö dit man kan ta sig på några minuter med färja från närheten av skolan. 

 

Fritid och sociala aktiviteter 

På fritiden umgicks jag mest med andra utbytesstudenter, tränade, gick till restauranger 
mm. Det fanns även gym, simbassäng, tennisbanor mm på campus. Det fanns möjlighet att 
gå med i ett frisbee-lag, dragon boat-lag och andra föreningar för den som är intresserad.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag kan verkligen rekommendera att åka på utbyte till NSYSU och Taiwan. Taiwans 
geografiska läge ger goda möjligheter att resa i Asien och det finns även mycket att se och 
göra i Taiwan. Jag kommer att ha med mig många minnen för livet!  

 

 


