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Reseberättelse 

Under höstterminen 2014 blev jag nominerad till Beijing Technology and Business University 

i Kina. Utbytesterminen under hösten har varit väldigt spännande! Den gav mig nya 

kunskaper, nya vänner och väldigt annorlunda samt spännande upplevelser!   

 

Anledningen till att jag sökte för att studera vid BTBU var att jag hade en stark vilja att åka 

till Kina på utbytestermin. Jag sökte till alla universitet jag kunde i Kina för att kunna åka just 

dit. Jag hade det som ett mål för att jag ville läsa upp min kinesiska och framförallt se hur det 

kinesiska skolsystemet fungerar.  

 

Jag är väldigt glad att jag var bland de första som åkte till BTBU eftersom avtalet med 

värduniversitetet var nytt. Jag började direkt med ansökan så fort jag fick reda på att jag blev 

nominerad, eftersom allting tar väldigt mycket tid. Jag fick ett mail av värduniversitetet som 

innehöll hur jag ska gå tillväga med ansökan, bostad och visumet. Samtidigt fick jag väldigt 

mycket hjälp av Annika Permevik som var studievägledare för Service Management. Jag fick 

också äran att träffa delegationen från BTBU när de var på besök i Helsingborg, innan jag 

åkte på utbytestermin. Det gjorde att jag fick en bättre bild av universitetet och kände mig inte 

lika nervös och orolig.  

 

Studiemiljön i Kina är väldigt annorlunda. De startar alla kurser samtidigt, inte en efter en. 

Eftersom jag ville förbättra min kinesiska så valde jag att läsa mina kurser på kinesiska istället 

för engelska. Lektionerna är lite formella och kinesiska studenter är inte så aktiva på 

lektionerna. Jag tycker väldigt mycket om mina lärare, de är väldigt hjälpsamma och jag 

brukar diskutera olika frågor med dem för att förstå deras tankesätt. 

 

Det bästa under min utbytestermin var att jag för första gången flyttade hemifrån och lärde 

mig hur det är att bo själv. Jag har lärt mig väldigt mycket av den kinesiska kulturen och 

träffat otroligt många nya vänner som jag kommer att ha kontakt med i framtiden. Framför 



allt har jag upplevt Kina från en annan synvinkel jämfört med vad jag har gjort tidigare. 

 

Mina bästa råd till studenter som funderar på att åka på utbytestermin är:  

1. Börja med ansökan så tidigt som möjligt, var förberedd på att det kan dyka upp saker som 

tar tid att lösa. 

2. Ta kontakt med institutionen och värduniversitetet för att få hjälp, våga fråga om det är 

något som du inte förstår.   

3. Jag rekommenderar att man söker information om landet och platsen innan man åker på 

utbyte, för att få en bild av stället och platsens kultur. 

4. Att klara studier är viktigt, men glöm inte att leva livet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


