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Anledningen till att Beijing Technology and Business University, BTBU, fanns med på min 
ansökningslista grundar sig mycket på att universitetet delvis är ett universitet med teknisk anknytning. 

Därmed finns även en koppling till den tekniska delen av Logistics Service Management. 
Ansökningsprocessen till BTBU skedde genom en hemsida distribuerad av universitetet och bestod 
även av pappersarbete som skickades mellan LU och BTBU. Även ansökan av studentboende samt 

transfer från flygplatsen skedde genom denna sida. Visum krävde mindre tid och gick smidigt. Finns 
önskan om att resa till Hongkong under vistelsen i Kina, eller till platser utanför landets gränser, krävs 

ett visum med två eller flera inresor. Att resa inom Kina (bortsett från Hongkong) går bra med det 
billigare alternativet. All information gällande visum finns att tillgå på internet. 

 
Skolsystemet på BTBU skiljer sig mycket från de tillvägagångssätt som används på Lunds Universitet. 

Både undervisning och examination är utformade på annorlunda sätt. Detta bidrar till förvirring men 
även till nyfikenhet och studiemotivation. Under terminens gång krävs inte någon större ansträngning 
gällande utbildningen och det finns således gott om tid att uppleva staden, kulturen samt resa runt och 

uppleva andra delar av landet. I slutet av november höjs studietempot något och majoriteten av 
terminens deadlines är placerade i december. Det gick som internationell student att anpassa finals 

efter julledigheten och universitetet kunde således möjliggöra ett julfirande hemma i Sverige.  
 

En rekommendation är att söka boende genom ansökningssidan BTBU tillhandahåller. Detta då 
studentboendet är lokaliserat på campusområdet och det därmed är gångavstånd till byggnaden där 

lektioner för internationella studenter hålls. Att bo på detta sätt innebär fördelar i form av socialisering 
med andra internationella studenter samt en möjlighet att undvika den fruktansvärda morgontrafik som 
existerar i Beijing. Då den kinesiska kulturen skiljer sig mycket från den svenska är det fördelaktigt att 
vara inställd på flertalet kulturkrockar – och chockar. Genom detta kan den kulturella anpassningen bli 

lättare att ta sig igenom. Internationella studenter som bott på studentboendet under en längre tid är 
mycket hjälpsamma om det är några frågor eller oklarheter som uppstå, prata med dem! Andra tips 

som kan underlätta mycket är att under tiden innan utbytet börjar lära sig enklare fraser på kinesiska. 
Att kunna räkna till tio, fråga vad saker kostar samt säga ja och nej underlättar mycket mer än vad som 

kanske tros. Vidare är det fördelaktigt att läsa kinesiska under terminens gång. 
 

Personligen kretsade utbytet i Beijing mycket kring personlig utveckling. Att bo och leva i en kultur 
som skiljer sig så mycket från den svenska var en stor utmaning och krävde många kulturella 

anpassningar. Detta var även det som var roligast med utbytestiden, att få möjligheten att komma en 
annan kultur så nära. I efterhand går det att konstatera att det är av betydelse att åka till Beijing med en 
öppen inställning om hur utbytestiden kommer vara. Viktigt är även att släppa mycket av det som har 
med planering att göra, det går sällan att få tillgång till information lång tid i förväg. Tvetydigheter är 

något som personligen anses vara centralt i det kinesiska skolsystemet - och samhällssystemet. 
Avslutningsvis går det att konstatera att utbytesterminen var en ovärderlig upplevelse som snabbt tog 
platsen som den mest upplevelserika tiden under denna utbildning. Att få möjlighet att genomföra en 

termin vid ett annat universitet bidrar till en mängd nya förhållningssätt till studier, en personlig 
utveckling samt en möjlighet att bilda vänskapliga kontaktnät världen över.  

 
 
 

	
	
	


