Reiserapport
Mitt navn er Lars Kristian Morka, jeg studerer innovasjon og prosjektledelser og var på 1 måneds
prosjektopphold i Kina. Prosjektoppholdet lærte meg ny nyttig kunnskap om meg selv, la grobunn
for forretningsideen i studentbedrift og lot meg kjenne på en del ting vi i Norge kan lære av Kina.

Mottakelse
Jeg dro til Kina for å skrive en «Comprehensive litterature review on aviation data technology
frameworks». Vi var opprinnelig 4 stykker som skulle være der nede samtidige, men på grunn av
ferie og en takket være en fleksibel skole i HIOF så dro jeg ned når de andre dro hjem. Det var en
blanding av nervøsitet og begeistring, pluss mange sommerfugler i magen før jeg skulle dra til Kina.
Det å være alene i ett fremmed land med store kulturforskjeller og vanskeligheter for
kommunikasjon, gjorde meg usikker på hvordan jeg ville trives mens jeg var der. Alt dette forsvant
fra første sekund jeg ble tatt imot på flyplassen av studenter fra Beijing Jiantong University. Jeg har
vært i mange forskjellige land, men kan på hånden på hjerte si at jeg aldri har møtt noen så
imøtekommende og generøse som de jeg ble kjent med i Kina. Beijing Jiantong University hadde sent
to for å ta meg imot på flyplassen. Jeg ble møtt med store smil, vann og mange spørsmål om jeg var
sulten, måtte på do, om reisen var grei osv. Selve turen inn til universitet fra flyplassen tok ca 1 time
med bil, før jeg ble tatt med på karaoke og påspandert en tradisjonell kinesisk middag sammen med
8 andre studenter, ett rundt snurrende bord og mye rar men god mat. Det var en slitensom og
koselig første dag etter 14 timer med reising.

Campus
Etter å ha innlosjert meg på en relativt sliten
studenthybel, men med misunnelige kommentarer fra
mine kinesiske medstudenter da jeg hadde egen dusj,
begynte tiden for å gjøre seg kjent med campus og
området rundt. Beijing Jiantong University er ett enorm
universitet i henhold til norsk standard. Det går 30 000
studenter der, alt sentralt plassert i en campus på ca.
størrelse med kvadraturen i Oslo. Det er rundt 17
kantinter der, og her kantine har fra 7 til 20 forskjellige
serveringsstasjoner, hvor du kan få alt fra suppe til
pannekaker. Levekostnadene for en student fra Norge er
meget besjedent i Kina, en frokost kostet rundt 7 kroner
i kantinen, og en middag vil sette deg tilbake med 12
kroner. Alt er på kinesisk og nesten ingen i kina snakker
engelsk, så man bygger seg opp gode ferdigheter med
peking, nikking og smiling etter hvert. Subway stasjonen
ligger ca 15 minutter gåing fra campus, og takket været
ett fantastisk kollektiv system er man aldri langt unna
enhver severdighet.

Utbytte
Jeg retter tusen takk til Høgskolen i Østfold og Beijing Jiantong University som var fleksible slik at jeg
fikk dratt fra 1. August til 5 september. I august er det ferie i Kina, så mitt opphold ble ganske
annerledes enn de norske studentene som dro en måned før meg. Da alle er på ferie så blir
naturligvis det faglige opplegget ganske redusert, da forelesere er borte, og de lokale studentene
som er der er opptatt med prosjekter. Arbeidsinnsatsen til de lokale studentene skal de ikke stå på,
de jobbet fra ca 10.00 hver morgen til ca 20.00 hver kveld. De forklarte meg at i Kina er det en
enorm konkurranse om arbeidsplassene, og lønnsforskjellen mellom en god jobb til en dårlig jobb er
forskjellen på ett godt og trygt liv og en ett hardt liv. Denne kulturen med hardt arbeid gjør at
kineserne legger ned en utrolig innsats i livet sitt, med lange studiedager som student, og lange
dager med privatlærer og f.eks pianoundervisning når de er barn. Denne innsatsen er noe vi bør
misunne i Norge. Men jeg føler og at innsatsen kommer med en uheldig bi-effekt. Fokuset er satt på
pugging av informasjon, ikke å kreativt komme opp med egne løsninger og ideer. I tillegg er fokuset
satt på mengden arbeid lagt ned, ikke nødvendigvis utbytte av arbeidet. Denne kulturforskjellen kom
fram humoristisk når min kinesiske venn ble «mobbet», forbi hun hadde nok fritid til å kunne se på
tv-serier på kvelden. Jeg vet ikke om den kinesiske modellen er noe å jakte etter, men at norske
studenter hadde lært mye av ett år i Kina å kjent på den arbeidsinnsatsen det kreves for å lykkes der,
er jeg ikke i tvil om.

Turist
Å utveksle til kina er en fantastisk opplevelse. Jeg fikk muligheten til å dra til steder jeg hadde drømt
om, men aldri viste om jeg fikk muligheten til å besøke. Den forbudte by, lamatempelet og Ming
Tombs, sammen med Hutongene er de destinasjonene som står mest ut. Den forbudte by er ett
UNESCO verdensarvsted, bygget i 1406 og består av 800 bygninger på ett område som dekker 720

000 kvadratmeter. Sett av en hel dag om du reiser hit.
Hutonger er spesielle gater, gjerne rettet mot et
spesielt tema, som tobakk eller mat. De er alt fra små,
korte og kaotiske til lange brede paradegater. Pipe
tobacco Alley og Qianmen street vil jeg spesielt
anbefale. Her har du og muligheten til å smake på
skorpion eller annen for oss uvanlig mat om man tør.

Konklusjon
Faglig og personlig har jeg hatt ett utrolig utbytte av utvekslingsoppholdet til Kina. Rent skolefaglig
opp mot innovasjon og prosjektledelse studiet har det vært litt begrenset, men når man begynner å
koble opp hvordan Kina driver med utvikling, hvordan samfunnet er lagt opp, hvordan de har løst
utfordringer knyttet til kollektivtrafikk, lokal forurensing og andre problemstillinger opp mot faglig
forskning finner man mye interessant. Oppdagelser knyttet opp mot lokal forurensing i Kina har og
lagt grunnlaget for forretningsideen i studentbredrift som vi har 3. Semester. Det å være alene i 1.
måned gir og mye personlig utviklingen. Man overkommer enkelte bekymringer man kan ha, og
kjenner virkelig på utrykket, det blir ikke bedre enn man gjøre det selv. Alt i alt har utvekslingen til
Kina vært en fantastisk fin tur, og jeg anbefaler alle å hoppe i det, gå litt utenfor komfortsonen og
reis til et land som skiller seg drastisk fra hva man er vant til. Jeg tror jo lenger man går utenfor
komfortsonen, jo mer vokser mann som person.

Summary in English
I had an amazing stay in China. The city of Beijing which I thought would be stressful, dirty and noisy
because of its size, was in fact quiet, soulful and welcoming. And even though you stand out as a
westerner, you never felt unwelcomed. The Chinese friends I met have all been extremely open and
friendly. They are very heart-warming people. And even though they are heart-warming, it seems
like they are on a good way into a colder and greener future. We in Norway like to think we are in
the forefront of electrical vehicles, but I have never seen as many electrical vehicles as I saw in
Beijing. The contrasts between the old and new is also fascinating. You can find neighbouring
buildings which are built with a thousand-year different. I hope Beijing will keep their history, and
not be swallowed up by growth, since I thoroughly enjoyed visiting The Forbidden City, Lama Palace,
Ming Tombs, Qianmen Street, Tianmen Street, Hutongs, The Olympic Park, Silk Market, The Pearl
Market and many more amazingen places.

In addition to enjoying my stay, I also learned a lot. There are some impressive characteristics by
Chinese students we can adapt to Norway, the one that stood the most out for me was how hard
they worked. Students in china have an amazing work mentality. They often work from early
morning to late night. I Think a balance between the hard work in china, and the creativity in Norway
would be a perfect balance. We should not strive to work as hard as possible, but to create as much
as possible with our time spent. Something I think students in both nations can benefit of focusing
more on. In all I had an amazing stay I China, and I’m definitively coming back.
Sincerely Lars Kristian Morka

