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Forord
Jeg kunne alltid tenke meg å ha utveksling i et annet land. Det landet som alltid har skillet seg ut mest
for meg var Kina. Når jeg tenkte på Kina, så tenkte jeg alltid på drager, kampsport, eksotisk mat og
forurensing. Her måtte det være noe interessant for meg å utforske. Etter totalt 10 timer med fly så
ankom vi i Kina. Første inntrykket var at det var ekstremt varmt og at det var noe tungt å puste. Jeg
var bekymret, redd og litt usikker på oppholdet mitt siden dette var et ukjent sted. Uansett hva jeg
trodde først, så visste jeg at dette kommer til å bli bra. Og jeg hadde rett! Kina er et fantastisk land og
dette prosjektoppholdet har vært garantert det beste jeg har opplevd i livet mitt så langt. Jeg var
veldig glad til å være i Kina. Jeg kunne huske dagen jeg sendte søknaden til å melde meg til dette
oppholdet. Brått så var jeg her!
Jeg er utrolig fornøyd med turen og fikk ut av det jeg ville. Jeg har blitt en bedre person med mer
selvtillit og lært meg å bli takknemlig for det jeg har i Norge. Turen har gitt meg klarere mål i livet og
en bedre jobbkultur. Jeg har også lært å holde mer på verdiene og dydene som jeg har.
Det er en annen ting å bare være turist, men om man i tillegg er en student, så får man en helt annen
opplevelse. Om du noen gang får muligheten til å ta utveksling, så bør du hvert fall vurdere Kina!
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Introduksjon til Beijing Jiaotong University
Gjennom vår første uke, så ble vi introdusert til skolen. BJTU er et universitet med over 60 000
studenter. Dette er flere enn det finnes innbyggere i Sarpsborg. Tenk på det da! Det er 12 ulike skoler
på campus. For eksempel så har de et eget skolebygg for industriellingeniør elever og et eget bygg for
de som studerer sivilingeniør. Det er hele 7 kantiner på campus hvor hver kantine har ulike
matretter. Skolen er kjent for jernbanetog.
Her er hovedaktørene (fra venstre til
høyre): Mr. Mingcheng som var læreren
min i Kina og Hong Wu som er personen
som organiserte prosjektoppholdet vårt.
Videre er det meg selv, Kent og Petter.
Vi er elevene fra HiØ som ble valgt ut til
å gjennomføre dette oppholdet. Til slutt
har vi Li, Zeng og enda en som heter Li.
Disse er de som skal ha prosjektopphold
i Norge. Alle her var utrolig snille og
disse tre kinesiske studentene hjalp oss
med å fikse kinesiske mobilnummer, bli
kjent på campus og bare vise oss
generelt rundt i Beijing. På disse fem
ukene har vi alle blitt veldig godt kjent.
I biblioteket kunne vi finne oss et stille sted for å lese og forberede oss til timene våre.

I vår første uke så bodde vi tre norske studenter sammen på et
hotell utenfor campus. Det var koselig. Vi bodde langt fra
sentrum i Beijing så vi brukte ulike former for transport for å
kunne komme dit som med sykling og tog. Nederst til venstre er
oss i toget, de to andre nederste bildene er fra skolen.
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Undervisning: Enterprise Operation Simulation Systems
Vi ble satt I en kinesisk klasse på omtrent tretti
elever hvor vi skulle gjennomføre et kurs som
omhandlet EOSS. Alle elevene var meget
hyggelige og ville komme i kontakt med oss. I
dette kurset brukte vi EOSS. Dette er et
program som illustrerer hvordan et integrert
system fungerer. Vi startet en bedrift på
programmet ved navnet «Electro 1» hvor noen
av tingene som vi gjorde var å leie fabrikker,
diskutere hva og hvor mye som skulle
produseres først, ta opp lån, tjene penger med
mer. Jeg lærte mye av teorien bak EOSS ved
HiØ, så jeg fikk se det jeg hadde lært tidligere i praksis, noe som var utrolig kult! Her lærte vi også å
jobbe som et team, noe som er veldig viktig å kunne mestre. Språkbarrieren tvang oss til å
kommunisere på engelsk, og på grunn av dette har engelsken min forbedret seg signifikant.
Våre første severdigheter
Vi besøkte CCTV tårnet, som er stedet hvor de fleste kinesiske seriene og nyheter blir produsert.
Tårnet er veldig stort! Vi fikk dessverre ikke lov av vakter til å komme noe nærmere bygget.

«Silk market» er et turistmarked hvor det blir solgt mer enn bare
varer av silke. Det spesielle med markedet var at man kunne prute.
Jeg må innrømme at jeg mistet litt av moralen min. Her måtte man
være flink til å prute. Var du dårlig i det, endte du opp med å
betale for mye. Var du flink i det, så kunne du få sykt gode tilbud.
Mesteparten av tingene mine ble kjøpt her og jeg fikk tak i gaver.
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Vi brukte en hel dag i Beijing Zoo. Her fikk vi se elefanter, flodhester, nesehorn, løver, tigre, bjørner,
pandaer, ørner, sjiraffer, pingviner, slanger, polarbjørner, krokodiller, aper og mye mer!

For vår andre uke dro vi til Weihai som er der skolens
andre campus ligger. Vi ble kjent med en ny gruppe av kinesiske studenter. Her lærte vi noe kinesisk
og hadde andre gode opplevelser. Weihai ligger ved kysten, så vi hadde tilgang til utrolig god sjømat.

Vi besøkte templer og lærte noen tilhørende
historier til disse. Vi klatret også to fjell!
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Vi fikk også bli med på en Tai Chi time hvor vi lærte noen bevegelser
innenfor denne kampsporten. Tai Chi er basert på rolige bevegelser
hvor det handler om å beskytte seg. Man angriper kun om man må.
Mesteren som underviste oss hadde drevet med Tai Chi i mer enn
40 år!
Her er jeg på
toppen av det
kinesiske bibel
fjellet! Det var
en herlig
utsikt fra der!
En kinesisk
munk fulgte
oss for å
fortelle oss
noe om fjellet.
Internship
Tredje uke var fylt med internship. Vi besøkte bedriften Foxconn! Disse produserte elektroniske
produkter for blant annet Apple og Samsung. Vi fikk en liten glims av deres laboratorier hvor det ble
utført ulike former for tester på produktene deres som fra hvilke høyder produktene tåler å bli mistet
fra. Så å si alt av deres produksjon var automatisk! Vi fikk dessverre ikke lov å ta bilder av det.

BOE var enda en bedrift som vi besøkte. Disse fokuserte på tre områder, smarte systemer,
helsetjenester og skjerm og sensor enheter. De hadde også et stort fokus på samarbeid, kjapphet og
kvalitet. Jeg ble veldig imponert av den bøyde skjermen nederst til høyre som kunne vise bilder!
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Den siste bedriften vi besøkte het Goldwind.
Disse lagde vinnmøller og baserte sin
kunnskap på vindkraft. Her fikk vi ikke lov til
å ta så mange bilder når vi var i deres
fabrikker, men vi så hele prosessen til
hvordan de produserte selve vinnmøllene.

Kinesisk togmuseum
Vi avsluttet denne uken med et
togmuseum.

Her fikk vi se alt fra gamle lokomotiv til nye og moderne tog.
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Senere den dagen måtte jeg si farvel til Mr.
Mingcheng. Han var utrolig smart og en morsom lærer.
Dette var både et trist og et godt moment. Jeg takket
han for alt han lærte meg og håpet på å se han igjen
en dag.

Karaoke
Vi hadde karaoke sammen med noen kinesiske studenter. Her fikk vi synge
«What Does The Fox Say” foran alle sammen! Karaoke var noe som kineserne
dro ofte til for underholdning, så alle var veldig gode til å synge.

Summer Palace
Sommerpalasset var sykt stort. Det hadde mange turister, hvor de
fleste var innenlandske. Stedet var bygget for hellige personer som
kunne komme hit for å hvile. Vi tre tok en båt med pedaler gjennom kunmingsjøen.
Det var fantastisk! Mange kinesere ropte hei til oss mens vi kjørte forbi dem.

Night Market
Dette stedet hadde eksotiske snacks som skorpioner, slanger, taranteller,
tusenbein, rotter og mye mer. Jeg samlet alt av motet mitt og prøvde en
skorpion. Den var veldig knasende og minnet meg om smaken til en potetchips.
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Fulltidsturister, baby!
I fjerde og femte uke var vi ferdige med alt som var av skole. Nå kunne vi
fortsette våre eventyr som fulltidsturister. Vi startet uken med den kinesiske
muren. Muren går fra øst til vest gjennom hele Kina og ble bygget som
en beskyttelse mot Mongolia slik at Kina ikke skulle bli plyndret.
Gjennom en to-timers busstur kom vi til Badaling som var det mest
populære stedet til muren som er på
grunn av at denne delen er restaurert.
Her til høyre ser du beviset til at jeg
klatret det høyeste punktet av muren av
den nordlige siden!
Når vi kom til toppen så var vi ekstremt
slitne i tillegg til at solen skinte utrolige
37 grader celsius. Vi bestemte oss da for
å ta sklien som tok oss helt ned igjen. Det
var dyrt, men absolutt verdt det!

Forbidden City
Vi dro dit først klokken 10, men da var alle billettene
utsolgt. Neste gang ankom vi dit klokken 8, og da fikk
vi heldigvis billetter. Området er utrolig stort og man
kan velge å følge hovedveien som er i midten eller en
av sideveiene. Alle veiene har unike severdigheter. Vi
gikk enn av sideveiene og det tok oss over to timer til
å komme til den andre
siden!
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Ming Tombs
Dette var en gravplass for konger og
dronninger. Vi måtte gå flere etasjer
under jorden for å komme fram til
disse. Det var noe skummelt,
men kult også!

Honorable Mention
Vi har selvfølgelig gjort mye mer enn bare det du har sett
ovenfor. Denne rapporten blir altfor lang om jeg skulle
inkludere flere bilder av alt. Vi besøkte Planetarium of Beijing
hvor vi fikk sett mye kult om universet vårt. Her var vi også
innom et 4D
teater som var
fantastisk. Vi
besøkte et
lignende market
som Silk Market
ved navnet Pearl
Market. Her
kjøpte jeg to
skjerf med en starterpris på 1750 RMB,
men jeg prutet det ned til utrolige 225
RMB! Vi besøkte også et antikk marked
i Panjiayuan.
Vi var innom Temple of Heaven hvor vi
så noen råe templer. Vi var også innom
Kinas nasjonalmuseum. Her fikk vi se
mange malerier og mye annen kunst.
The most interesting things I learned about China
- A Chinese friend from Weihai told me that the Chinese people won the
war against Japan because everybody in China took part in it. Not just the
military, but even regular people like farmers and people from the
working class. This is the reason to why the stars on the Chinese flag
represent the Chinese people.
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- There are barely any overweight people in China. The
reason to this is that the unhealthy choices are usually
outnumbered by healthier choices. When you look at the wending machines,
there are only a few sugary drinks. I’m not saying that
the non-sugar drinks are super healthy, but they are
not unhealthy. The same goes for the food at the
cafeteria. They have a huge variety of decent food
with a lot of vegetables. And even the cheap bikes
that you can lend all over Beijing works as an
incentive for a fast and easy transport. This is an easy
workout!

- In my 5 weeks stay in China, I have never seen anyone with a kind of physical disability. Most people
can’t afford to have two children because of the one-child policy. If the doctors tell the parents that
something will be wrong with your child, they will most likely choose abortion. The reason to this is
that they need a healthy and a successful child that will care later for their parents once the baby
grows older.
- Chinese students have insane work ethics. A lot of them are not just getting top grades, but they are
also executing in a form of sport or playing an instrument. Getting success here is comparable to a
sport, where having the most success is the goal. These people are really pushing their limits and I’m
happy that I have learned from them.
The most surprised/unusual things I experienced in China
- I did not expect Chinese people to be this kind and friendly. The people are very
welcoming, and they really want to help you when you need it. Most people there
seemed very shy, so if there was something that you needed you had to take the first
step to ask. Another thing is that I always felt very safe going down the street at night. I
was surprised when I heard that the crime rate in China is extremely low when I had in
mind that there are over 1 billion people living there. I was also expecting long queues
around shops and in the traffic, but there were barely any queues!
- Before going to China, one of my teachers for this project by the name of Olav
told me that a lot of people do not even know a single English word. I thought
this was a joke at first, but boy was I wrong. Mostly students knew English and
only a few of these knew proper English. People in general did not know any
English words even things like yes, no, I want to pay now, cash, water etc. Body
language and translation apps helped me, but it was still challenging.
Thankfully our Chinese friends helped us to communicate with people.

- People eat pretty much everything here. Frogs, snakes, scorpions and even flowers! The flowers are
first dried out, and then they will fry them. All these exotic foods are of course understandable. As
mentioned there are a lot of people in China, and this means that there will be scarcity, so they need
to find new ways to get food.
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- It’s hard to find cold drinking water around non-tourists places. The reason to this is that the people
in China believe that cold water is bad for your health and that warm water is good for you and it
even can heal diseases. Something else that was very unusual for me, was that people think that
swallowing your spit means bad luck, so I would always see people spit a lot when walking down the
street.
- During my internship I noticed that the companies we visited would have gyms, all these different
kind of sports like ping-pong, basketball stadiums, football, swimming and other activities just so that
the employees would feel like at home. The companies care a lot about the employees welfare. I
think that this is to compensate for the long working days.

I’m ending this report with a random picture of some Chinese characters that I took while on the bus
home from the Great Wall. I have absolutely no idea what it means. Anyway, hope you enjoyed this
report!

