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Taiwan vann!  

 

Taipei 101.                      Utanför biblioteket. 

Innan avresa 

Jag fick höra om att KTH erbjuder utbytesstudier. Jag gick på ett evenemang där studenter 

från KTH pratade om sina utbytesresor. Allt lät riktigt häftigt och jag ville åka. När jag satt 

och funderade till vilket land jag skulle åka så visste jag att det skulle bli ett ställe som 

använder kinesiska. Såklart så är det första jag tänkte på Kina. Men sen upptäckte jag Taiwan. 

Min beslutsprocess var att det är mer sannolikt att jag någon gång kommer att besöka Kina än 

Taiwan så därför valde jag Taiwan. Jag visste faktiskt inte mycket om Taiwan alls så jag såg 

fram emot resan. Universitetet hette National Chiao Tung University (NCTU) och ligger i 

staden Hsinchu. Det behövdes inget språktest i engelska eller kinesiska för att söka dit. Visum 

ansökte jag om hos Taipei Mission in Sweden. Jag körde på ett studentvisa som räckte 180 

dagar och det kostade 445 kr (single entry, slutar gälla om jag reser ut ur landet). Ett tips som 

jag fick reda på senare av andra utbytesstudenter i Taiwan var att några körde utan visa. Då 

kunde man stanna 90 dagar. Med det dem gjorde var att under någon helg, resa till ett annat 

land ex Japan, Korea, Hong Kong och sen komma tillbaka till Taiwan och då har dem 

ytterligare 90 nya dagar. NCTU skrev att man ska ha vaccinationsbevis av MMR. Det var sånt 

man fick i sitt hälsokort och i skolan när man var mindre mot mässling påssjuka och röda 

hund. Det var också en massa annat pappersarbete som behövdes men man fick tydliga 

instruktioner av KTH och NCTU så det var ingen större fara. När det närmade sig dags att åka 

så kändes det lite tveksamt men jag är glad över att jag åkte.  
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Taoyuan flygplats (Taiwan).         Mottagningsdagen. 
 

Ankomst 

Den 11 februari började min resa. Tog runt 16 timmar (mellanlanda i Thailand) och jag kom 

fram den 12 februari. Intro(mottagning) började den 14 februari. Från flygplatsen till skolan 

tog det runt 1 h 30 min och skolan gav instruktioner av hur man kunde ta sig, dit samt så 

fungerade det att skriva in de på Google maps. Jag drog en Uber från Hsinchu tågstation till 

skolan och det gick smidigt. Går även att åka lokalt (tar mer tid) eller taxi.  

Mottagningen var i en stor sal med alla utbytesstudenter. man fick mycket info om skolan och 

hur det går till. Det fanns inte riktigt någon mottagning som vi har här hemma med nollning. 

Något som var riktigt bra var att någon student skapade en grupp på Facebook med alla 

utbytesstudenter. Där ordnade vi våra egna aktiviteter. Inget med kår eller fadder togs upp. 
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Skolmat. 

Ekonomi 

Fick bidrag från KTH på 8000 kr. Det gick att ansöka om stipendier men jag gjorde det ej. 

Kostnaden för min bostad för hela terminen var cirka 6500 kr. Vatten var kostnadsfritt och el 

fick man ha ett kort som man fyllde på med pengar. Tror elen gick på runt 150 kr på hela 

terminen. Att använda simbassängen inomhus kostade 10 kr per gång, fanns en utomhus 

också som var gratis. En måltid gick på runt 80 ntd som motsvarar 25 kr. Det fanns ett 

matställe som ligger i dining hall 2 på den tredje våningen. Där kostade det runt 50 ntd (15 

kr), buffétema. Där kan man även ta “påtår” på ris och soppa. Faktiskt billigare att käka ute än 

att laga själv. Gymavgift på 80 kr för terminen. SIM-kort är rekommenderat att köpa på 

flygplatsen. Jag körde på obegränsad surf, mitt kostade runt 1000 kr för 6 månader.  
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Mitt rum (har en video längst ned).                             Utsikt från mitt fönster (10:e våningen). 
 

Boende 

Bostaden ordnade jag via universitetet (6500 kr för hela terminen). De har ett begränsat antal 

platser dock. Jag fick bo på den väldigt nybyggda byggnaden Graduate dorm 3 som ligger i 

skolan (tar max 10 min att gå till föreläsningarna). Man kunde se att det var nytt och fräscht. 

Man delade ett rum på två personer och hade ett badrum med toa och dusch. Fanns ett 

kylskåp, skåp, datorstol, arbetsbänk, liten balkong och sängram. Fanns en vattenmaskin på 

varje våning som hade drickbart kallt, lagom eller hett vatten. Madrass, kudde och täcke fick 

man stå för själv. Det gick att köpa madrass på 7/11 i skolan för runt 300 kr. Jag tog med egen 

kudde och täcke som jag köpte billigt från Ikea. Man lägger in en insättning på 300 kr till 

“boendet” som man sedan får tillbaka i slutet om man har städat rummet ordentligt. I boende 

komplexet så fanns det mikrovågsugnar, tvättstuga, platser där man kan hänga och studera. 

För att använda tvättmaskinen och torktumlaren så kostar det 10 ntd per omgång ca 3 kr. I 

soprummet så fanns det sopborstar som man kunde använda.  Det fanns ett lägenhetskomplex 

precis utanför skolan som många jag kände bodde på. Där är man 3 eller 4 personer som delar 

men då på en större yta. Annars så fanns det en Facebook grupp där folk la ut boenden på. Det 

fanns vissa personer som bodde runt 20 min från skolan också. Att bo utanför skolan kan 

kosta runt 3000 kr per månad.  

 

  



     

     

 

 

 

 5 (10) 
 

 

Exchange fair.               Youbike station i skolan  

Universitetet och studierna 

Skolterminen börjar runt mitten av februari och slutar i slutet av juni.  

Alla kurser som man går under terminen läser man samtidigt (tänk dig att du läser dina 4 

kurser per termin på samma gång med lägre fart). Det är vanligt att en kurs har midterm och 

final exam. Dvs en tenta halvvägs genom kurser på det man har gått igenom och en tenta i 

slutet av terminen med fokus på det som inte testades i midterm.  

Kurserna jag valde var på engelska. En vanlig dag så kunde det vara runt 2–4 h lektionstid. 

Språkkurser fanns och jag läste 2 kinesiska språkkurser.  

Stort campus, i alla fall större än Kistas campus, och förmodligen större Valhallavägens 

campus. Finns ett stort bibliotek med flera våningar där man kan studera och låna böcker. Det 

finns Mcdonald's, Burger King, 7/11 och Family Mart (en bättre version av Pressbyrån) i 

skolan. Det finns 3 st. dining halls med många matval (finns ej kniv och gaffel, bara pinnar 

och sked att äta med). Finns en våffelbutik, en mer allmän butik med hushållsredskap typ som 

en clas ohlson och en massa bubble tea ställen.  

Finns många möjligheter att sporta. Man kan köra basket, volleyboll, tennis, badminton, 

fotboll, pingis... 

Skolgymmet är bra och finns även en simhall i skolan. Att dyka eller hoppa i poolen får man 

ej göra, finns dock skön relaxplats och bastu.  Man kan även klippa sig hos en frisör i skolan. 

Skolsjuksköterska finns också.  

Många klubbar finns för alla möjliga intressen. Jag gick med i parkour klubben. Ett student 

aktivitetscenter finns. Där kör folk cheerleading, dans, biljard, breakdance, parkour och 

fäktning.  

Vanligt att man ser flera hemlösa hundar vandra runt skolan och i korridorer.  

Det är vanligt att se en massa familjer hänga på skolan under helgerna.  

Skolan använder ett klocksystem. Så när de är dags att börja så hör man klockan låta och 

samma när lektionen är slut.  

Man har få lektionstimmar och inte några övningslektioner (iallafall inte jag).  

Det finns en obligatorisk hälsokontroll som alla ska göra. Dem kollar blod, längd, vikt, 

blodtryck osv. Man får behålla sina resultat.  

De gillar att använda sig av stämplar. Så man kan behöva gå runt och samla stämplar och 

signaturer för diverse saker.  

Chalmers har ett eget kontor för deras studenter. De har ett samarbete där deras studenter 

skriver om hur det är i Asien och sedan publicerar en tidning.  

Fanns en Exchange fair dag där utbytesstudenter kunde visa upp sitt hemuniversitet.  

Det finns en busstation i skolan där bussar kan ta dig runt Hsinchu eller till Taipei. 
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Uppfinning från FIT                           Polare Kevin och jag  

 
Kinesiska kurserna 

Kurser 

Kollade på kurserna som skulle läsas på KTH och försökte hitta motsvarande i NCTU. Man 

fick en preliminär kurslista av vilka kurser som fanns där. Det finns också ett annat 

universitet, National Tsing Hua University (NTHU) som ligger nära NCTU som man kunde 

läsa kurser hos. 

Kursernas högskolepoäng varierade. Jag hade inga lektioner på fredagar.  

Kurser jag läste: 

5234 Future Interactive Technologies (FIT) - Projekt, där skulle man skapa två uppfinningar 

inom området och presentera dem inför klassen. Hade föreläsningar och en gång fick man 

testa runt med skolans Virtual Reality prylar.  

Jag tog fram ett bälte som kan fungera som en mobil uppblåsbar stol med ett bord. Också en 

penna som sitter på ditt finger. Kan rita 3D strukturer i luften för att ex skapa objekt eller fixa 

trasiga prylar.  

5247 Computer networks - Fick lära sig om olika OSI layers. Midterm och final där man fick 

ha med sig kursboken och egna material. Inlämningar i formen av teori och övningar i Unix.  
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3316 Introductory Chinese conversation 1 - Små filmläxor där man spelar in en scen på 

kinesiska och som slutinlämmning så gjorde man en längre film. Kul kurs, lärde sig 

användbar kinesiska. 

3321 Introductory Chinese conversation 2 - Små muntliga glos förhör, midterm och final i 

form av skapa filmer där man använder kinesiska. Kul kurs. 

 

 

En night market i Hualien      Pingxi District 

 

Risburgare              National Taiwan University i bakgrunden 
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Staden och landet 

Hsinchu som stad är inte så spännande. Finns goda ställen att käka på i närheten av 

universitet. Har ett stort shoppingcenter som heter Big City. Många Tech företag ligger i 

staden. 

A-mart är en livsmedelsbutik som ligger ca 15 min med cykel från skolan, har allt möjligt.   

Inte mycket nattliv i hsinchu. Finns runt 3 barer och inga nattklubbar. Man får åka till Taipei 

för det.  

Landet skiljer sig lite i väder. Ner åt syd så är det nästan alltid soligt och varmt runt 30 grader. 

I norr så kan det regna och vara mulet ofta. Oftast varmt och trevligt väder och luften är 

fuktigare än hemma i Sverige. 

Ett par jordskalv var jag med om, men ingen större fara. Det kändes mest av när man var högt 

upp i någon byggnad. Allt som hände var att det gungade lite.  

Att resa till Taipei kostar bara 110 ntd (35 kr) och tar 1h med buss från hsinchu.  

Det är enkelt att resa runt, finns bra kollektivtrafik runt om. Folket är trevliga och hjälper 

gärna till när man har frågor. I metron så får man inte äta eller dricka något. Det är också 

superrent där. Finns linjer på marken som visar hur man ska köa.  

Vanligt att se en massa claw gamemaskin butiker.  

Ett tips är att spara kvitton från köp. Det finns lottnummer på kvittot som man kan vinna 

pengar på. Sök på “taiwan lottery receipt” för mer info.  Själv vann jag 200 ntd en gång. 

Det finns en bra blandning av stränder, natur och städer. Har många nationalparker som man 

kan besöka, såväl som många berg som man kan bestiga.  

Västerländsk mat är dyrare än lokal mat. Populärt med night markets. Det är en massa stånd 

som är öppen under kvällstid där man kan testa på en massa gott. Det är mer vanligare att 

dricka te än kaffe. När man går in till ex ett 7/11 så är utbudet på te enormt. Men det finns 

såklart kaffe också.  

Väldigt vanligt att åka moppe i alla städer, det är enkelt att hyra om man skulle vilja. 

Det finns Youbikes lite överallt. Det är hyrcyklar som man kan låna för en billig peng med sitt 

studentkort. Kan hämta dem och lämna dem på olika platser. 

 

Teapot mountain. 
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Fritid och sociala aktiviteter 

Helg resor var vanliga att dra på runt i Taiwan. 

Skolan har kulturaktiviteter och filmvisningar. Årliga Dragon Boat race, där man tävlar mot 

andra skolor i att ro en båt och det finns en prispott.  

Finns mycket att se i olika städer runt kinesiska nyåret såsom lantern festivaler. 

Chalmers studenter anordnar event för påsk och ett när dem släppte sitt magasin.  

Swedish Chamber Of Commerce Taipei har också anordnar aktiviteter som man kan gå på. 

Studenter anordnade ett holi event. Där man kastar pulverfärg på varandra, dansar och käkar 

god mat.  

Vi utbytesstudenter hade BBQ ett flertal gånger och häng. Finns en allmän grillplats som man 

får använda.  

NTHU som är ett annat universitet som ligger precis bredvid, anordnar aktiviteter som man 

kan delta på. Ex resa till en cool sjö, palats och farmer.  
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Rekommendationer och övriga reflektioner 

Åk på utbyte!  

Testa en massa nytt.  

Res runt.  

Går att frakta hem saker, finns ett postställe i skolan  

Mat att smaka: hotpot, teppanyaki, stinky tofu, pig blood cake, baozi, bubble tea, taro... 

 

Hur mitt rum såg ut: 

https://www.youtube.com/watch?v=Piis-1YH-FU 

Länkar till videos av några resor:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ufc-fwXc0Xo 

https://www.youtube.com/watch?v=oxHUg-X9YQA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Piis-1YH-FU
https://www.youtube.com/watch?v=Ufc-fwXc0Xo
https://www.youtube.com/watch?v=oxHUg-X9YQA

