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SIDE 1

Forord

Mitt navn er Petter L Grimstad og jeg studerer kjemiingeniør ved Høgskolen i Østfold.
Jeg fikk muligheten til å utveksle til Beijing, Kina i 5 uker sammen med 2 andre. Da vi
fikk eposter om at vi kunne utveksle til forskjellige steder den sommeren, falt valget mitt
veldig fort på Beijing. Jeg har aldri vært i Asia før og Beijing virket veldig spennende. Et
par uker før vi reiste fikk vi vite at vi skal ha mini-semester kurset: “ERP business
model”: Production practice for industrial engineering specialty. Før vi reiste måtte vi
søke om visum til Kina, dette innebar å fylle ut en 4 siders dokument. Deretter måtte vi
reise til visumskontoret til den Kinesiske ambassaden i utkanten av Oslo. Før vi reise
fikk vi vite at vi ikke kan drikke vann rett fra springen, men må kjøpe flaske vann i
butikk. Vi trodde dette skulle bli et problem, men flaskevannet er veldig billig og lett å få
tak i. Jeg har også Astma, så jeg trodde at luften i Beijing kom til å bli et problem.
Heldigvis var ikke dette noe problem, da Beijing de siste årene har jobbet veldig hardt
med å forbedre luftkvaliteten. Dermed var luftkvaliteten mye bedre enn det vi forventet.
Å ta ut penger i Beijing har gått helt fint, da det er ATMer overalt. I Kina er Facebook og
Google blokkert, så vi har måttet skaffet oss WeChat for å kunne kommunisere med
hverandre og andre studenter vi møtte i Kina. Vi får ikke noe studiepoeng fra oppholdet,
men vi får en opplevelse for livet.
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Bosted
Første uken vi var i Kina, bodde vi på et hotell, da studentboligene vi
skulle bo på var under renovering og ikke var klar ennå. Å bo på hotell
var veldig fint, vi fikk buffé frokost hver dag. Etter et par dager var vi
lei frokosten da det var mye av det samme. Sengene vi sov på var harde,
dermed fikk vi ikke så god søvn de første dagene, men vi ble vant til
sengene. For å vaske klær måtte vi kontakte personalet. Å kommunisere
med noen på hotellet var en utfordring, da veldig få av de ansatte kunne
snakke engelsk.
Andre uken var vi i Weihai og bodde vi i studenthybler. Disse var 2mans hybler, der sengene var veldig harde. Det var tre planker med en
veldig tynn overmadras. Det var også et lite kjøleskap, slik at vi kan lagre kaldtvann. Her
møtte vi også noe ingen av oss har brukt før: en squat do. Denne var veldig uvant å
bruke, da det plutselig ble en treningsøkt å gå på do. Hyblene hadde egne vaskemaskiner,
slik at å få vasket klær var problem fritt. Vi var i Weihai i 1 uke
Når vi kom tilbake til Beijing, bodde vi i internasjonale student hybler fra uke 3 til vi
reise hjem. Av de 3 stedene vi bodde, var dette det verste. Hybelen var fullt av innsekter
som vi aldri ble kvitt helt, Det var en ekkel lukt i hybelen som vi tror var mugg og
toalettet hadde ikke dosete. Sengene var gode å ligge i da. For å komme inn til bygget
brukte de ansiktsgjenkjenning. Denne fikk vi aldri brukt, da vi aldri registrerte oss på
den, noe som førte til at vi måtte vente til noen slapp oss inn i bygget.

Transport
For å komme oss rundt i Beijing, brukte vi
bysykler og undergrunns banen. For bysyklene
brukte vi en app, der vi scannet en QR-kode og
fikk en kode til å låse opp syklene. Syklene var
meget bra å bruke til å komme seg rundt i byen
og veldig enkelt å bruke. Det var også sykler
overalt, dermed var det ikke vanskelig å finne
noen sykler.
Undergrunns banen var også lett å bruke spesielt
for å komme seg raskt til andre deler av byen.
Undergrunns banen var billig å reise med og det
var veldig oversiktlig i selve undergrunnen. Vi
hadde en undergrunns bane kart app for å lett
finne ut hvilken linje vi måtte ta. Alle utganger i
undergrunns banen hadde skilt som viste hva
som lå rundt den utgangen, noe som gjorde det lett å finne ut hvor man skulle. Bestille
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billetter var også ganske lett, da vi kunne ha det på engelsk og sammen undergrunns
appen, var det lett å finne hvilke linjer vi skulle ta.

Skolen og Fagene vi hadde
LITT OM SKOLEN
Totalt er det over 20000 studenter på
universitet fordelt over 14 skoler.
Jiaotong universitet er en av de eldste
universitetene i Kina. Hovedkampusen til
universitetet er lokalisert ved Xizhimen i
Beijing. Universitetet ble etablert i 1896
og i 1906 var jernbaneskolen etablert ved
universitetet. Universitet er i hovedsak en
ingeniør skole, men har mange andre
linjer som: økonomi, kunst, arkitektur osv. Det er også rundt 1550 internasjonale
studenter ved skolen, der mange kommer fra Afrika, Asia og Europa.
UKE 1 BEIJING
Første uke i Beijing skulle vi lære å bruke et
program som het EOSS. Dette er et management
program som simulerer lett hvordan en bedrift fra å
kjøpe råvarer til å produsere produkter og å selge
dem til kunder. Det trengs 6 stk. for å kjøre
programmet optimalt. Programmet var originalt på
kinesisk, men hadde mulighet til å være på
engelsk, men alt var ikke oversatt dermed var det
noe som vi ikke visste hva var. Vi var en
elektronikk bedrift som produserte PCer og MP3er.
Andre grupper var forskjellige bedrifter og noen
var kun råvare bedrifter, så vi måtte snakke med de
andre gruppene for å kjøpe råvarer. På slutten av
uken hadde vi en framføring av hvordan det var å
kjøre programmet og hva vi hadde lært. Fra år 2 til
3 var ganske kjedelig da alt så å si gikk på
autopilot og vi gjorde det samme om og om igjen.
UKE 2 WEIHAI
I uke 2 var vi i Weihai for å lære kinesisk, men da
vi kom der var den kinesiske undervisningen
ferdig. Alt vi fikk var et lite kurs i kinesisk
skriving. Der vi lærte hvordan vi kan skrive på
kinesisk.
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UKE 3 BEIJING
I uke 3 var vi tilbake i Beijing og denne uke var vi på bedriftsbesøk hos forskjellige
industri bedrifter. Dette var veldig interessant å være med på, selv om alt var på kinesisk.
Alle bedriftene hadde store campuser, med
butikker, idretts anlegg, leiligheter og selve
fabrikkene. Ser ut som moderne kina har begynt å
ta vare på sine ansatte med alle disse
severdighetene. På fredag var vi på jernbane
museet, dette var interessant å være med på selv om
det var på kinesisk. Det var plakater som var på
engelsk, noe som gjorde at vi fikk lest om den rike
historien om jernbanene i kina

Opplevelser
UKE 1 BEIJING
Første uken gjorde vi
ikke så mye på
ettermiddagen, da vi
som oftest var ferdig på
skolen rundt kl 17-18.
det eneste vi gjorde var
å utforske nær området.
Søndagen før skolen
startet var vi på
dyrehagen, noe som var veldig gøy. Dyrehagen er et
stort område med dyr fra hele verden. Det tok oss nesten hele dagen for å se alle dyrene.
På lørdagen og søndagen før vi reiste til Weihai var vi og utforsket byen, der så vi på
forskjellige attraksjoner
UKE 2 WEIHAI
Uken vi var i Weihai, gjorde vi
veldig mye, Det skjedde noe vær
dag. På Mandagen syklet vi rundt
området på kvelden og så på en
film tilslutt. Tirsdagen på
formiddagen gikk på tur i Chashan
fjellet, der Dao religionen oppsto.
På kvelden gikk vi rundt langs
stranden i byen. Onsdagen var vi
på et tempel og lærte om lokale
historier, her lærte vi om den svarte
dragen. Vi lærte også litt om Maos
sitt styre. På ettermiddagen var vi på Tai Chi kurs. På kvelden var vi og spiste på en liten
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restaurant, der vi fikk en hotpot og smakte
på ku mage og blodpudding som vi kokte i
hotpoten.
Torsdagen på ettermiddagen prøvde vi å gå
opp et lokalt fjell, men vi fant ikke stien og
måte gi opp. Vi kjørte deretter rundt fjellet
til en liten landsby og gikk og fjellet via et
tempel. På Fredagen gjorde vi ikke så mye,
vi så på en film på kvelden. Lørdagen var
vi på badeland. Dette var veldig gøy, med
forskjellige vann sklier og et basseng som
lagde 3 meter høye bølger.
UKE 3 BEIJING
På mandagen var vi litt
utenfor byen da vi neste
dag skulle på
bedriftsbesøk. På kvelden
spiste vi sammen med
klassen vår og gikk og
sang karaoke etterpå. På
Tirsdagen og onsdagen,
gjorde vi ikke så mye
utenom å være på bedriftsbesøk. Torsdagen var vi på lama tempelet og så rundt der.
Fredagen var vi på temple of heaven på ettermiddagen. På lørdagen gikk vi på et
matmarked med forskjellige boder som solgte mye rart. En av bodene solgte skorpioner
og larver på pinne. Søndagen var vi på sommer palasset og gikk rundt der i noen timer.
UKE 4 BEIJING
På mandagen gikk vi opp en del av
den kinesiske mur og tok en ber og
dalbane ned. På Tirsdagen gikk vi
rundt i hutongene på formiddagen og
ettermiddagen fant vi en bar med live
musikk og satt der et par timer.
Onsdagen gjorde vi litt forskjellig,
først var vi på planetariumet og på
ettermiddagen og kvelden var vi på
silke markedet og mat markedet for å
smake på skorpioner. På Torsdagen
gikk vi i den forbudte by og var der i
et par timer. Fra fredag til søndag
gjorde vi ikke så mye da vi trengte et par dager med pause, da det har gått i ett i 4 uker.
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UKE 5 BEIJING
På Mandagen gikk vi
rundt i Ming gravene
og deretter gikk vi til
antikk markedet. På
tirsdagen var vi på
Tiananmen square og
nasjonal museet, på
kvelden var vi og
spiste middag på en
lokal restaurant, da på onsdag morgen reiste vi
hjem.

Oppsummering og refleksjoner

De 5 ukene vi har vært i Beijing, har vært en utrolig opplevelse og jeg har fått minner for
livet. Har også fått mange venner for livet fra denne reisen til Kina. De 5 ukene gikk
veldig raskt, da vi hadde nesten fult opplegg hele tiden. Selv om vi bodde på mange
forskjellige steder, har det vært interessant å se hvordan kinesere bor i sine kollektiver, da
de bor 5 stk. i et lite rom iallfall i Jiaotong campusen.
En ting jeg har lært er kinesiske studenter ikke bare jobber hard for å være best i klassen,
men for å være best på skolen, for da kan de få en god jobb.
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Etter å ha vært 5 uker i Beijing har jeg har fått en større motivasjon for å jobbe hardt på
skolen. Dette er fordi etter å ha sett hvor mye kinesiske studenter jobber, har jeg også fått
mer motivasjon for å jobbe hardt.
Jeg vil også gi noen tips for de som ønsker å reise til kina:
1) Lær litt kinesisk før du reiser, da det er veldig får personer snakker engelsk, og få
steder som har engelsk tekst.
2) Planlegg hva du vil gjøre, da Beijing er et veldig stort sted og det tar litt tid for å
komme seg steder.
3) Tør å smakke på ting du ikke vet hva er.
4) Prøv forskjellige restauranter, fordi da hver restaurant har sitt eget særpreg.
Tilslutt vil jeg bare si om målene med prosjektet er oppnådd. Det var 3 mål for dette
prosjektet:
1) Øke og promotere utvekslingsprogram for studenter
2) Øke forståelsen for faglige emner, språk og kulturen for begge landene
3) Generere og bidra til videre samarbeidsprosjekter og forslag.
Første punktet vil jeg si er oppnådd, da etter vi kom tilbake har det vært mange personer
som har vært interessert i å reise. Punkt 2 vil jeg også si er oppnådd, da vi har møtt
mange forskjellige personer og forskjellige kulturer som er i Kina og hvor vi har lært
hvor vanskelig kinesisk er å lære. Punkt 3 kan vi nok si vil bli oppnådd senere, da vi vil
nok få mulighet til å samarbeide ved et senere anledning.

Summary and reflections
The five weeks we have been in Beijing, has
been an incredible experience and I've got a
lifetime of memories. Also got a lot of friends
for life from this journey to China. Those five
weeks went very quickly, when we had almost
full program all the time. Although we lived in
many different places, it has been interesting to
see how Chinese people live in their collectives
when they live 5 pcs. in a small room at least in
the Jiaotong campus.
One thing I've learned is Chinese students not
only work hard to be the best in class, but to be
the best at school, because then they can get a
good job.
After being 5 weeks in Beijing, I've got a
greater motivation to work hard at school. This
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is because after seeing how much Chinese students are working, I've also got more
motivation to work hard.
I would also like to give some tips for those who want to travel to China:
1) Learn some Chinese before you travel, as there are very few people speak
English, and few places that have English text.
2) Plan what you want to do, as Beijing is a very big place and it takes some time to
get places.
3) Dare to taste things you do not know what is.
4) Try different restaurants because then each restaurant has its own distinctive
character.
Finally, I will just say whether the goals of the project have been achieved. There were 3
goals for this project:
1) Increase and promote exchange programs for students
2) Increase understanding of academic subjects, languages and cultures for both
countries
3) Generate and contribute to further collaborative projects and proposals.
The first point I want to say is achieved, when we returned, there have been many people
who have been interested in traveling. Point 2 I will also say is achieved, then we have
met many different people and different cultures in China and where we learned how
difficult Chinese are learning. Point 3 can probably be achieved later, as we will probably
could collaborate on a later date.
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