Chinese University of Hong Kong, efterårssemester 2012
Overvejelser omkring Chinese Univeristy of Hong Kong (CUHK)
Jeg har gennem hele mit uddannelsesforløb på økonomi været fast besluttet på at studere et
semester i udlandet. Mit første krav til Universitet var, at det skulle ligge på et højt akademisk
niveau. Mit andet krav var, at jeg kunne argumentere for mit valg af universitet ud fra et fagligt
synspunkt.
Jeg ville studere i en del af verden, som havde økonomisk vækst og som kunne gavne min
fremtidige karrier. Som økonomistuderende med speciale i finansiering faldt mit blik på de store
finansielle hovedstader i verden. New York, London og Hong Kong. Hong Kong er den
tredjestørste finansielle hovedstad i verden og samtidig placeret ved verdens nu anden største
økonomi, Kina, som stadig var høj aktivitet og kun vil blive af større betydning for vores globale
økonomi. Mit valg faldt derfor naturligt på Hong Kong og CUHK.
Jeg havde gennem en kollega kun hørt positive ting om CUHK og besluttede mig for at søge. Der er
endnu ikke mange ansøgere fra KU til CUHK, hvilket er til min store forundring. Dette er dog kun
positivt, da der derved er større chance for at blive optaget.

Opholdet på Universitetet
CUHK er meget stort i forhold til danske universitetsområder. Der er ca. 20.000 studerende, hvoraf
der er 500 udvekslingsstuderende. Modsat i København er alle studier samlet på et campus, hvor
hovedelen af de studerende også bor. Dette giver en god dynamik og gør campus et interessant sted
at begå sig, da man konstant møder mennesker med forskellige studiebaggrunde. CUHK er også
meget internationalt hvilket gør, at man får et meget nyttigt netværk over hele verden efter
opholdet.
Universitetet er i sig selv en lille by med forskellige kantiner, Starbukcs, en pool, fodboldbaner,
tennisbaner, lille bar, træningscenter og diverse andre sportsfaciliteter.
Vi startede et fodboldhold og forholdene var fine og omkostningerne var minimale.
Træningscenteret har det mest nødvendige udstyr, men er ikke videre imponerende. Jeg søgte
kampsport, hvor der er fine muligheder ude for campus, hvor jeg valgte Brasiliansk Jiu-jitsu.
Der var meget blandede meninger omkring bolig på campus, da nogle kollegier er gamle og andre
helt nye. Jeg boede på Postgradute Hall hvilket gjorde, at jeg havde mit eget værelse. Jeg kan dog
anbefale, at vælge at få en roommate hvis muligheden byder sig. Din roommate er ofte en lokal,
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hvilket gør, at man derigennem får kontakt til lokale studerende. Det kræver ellers en del energi at
skabe tilhørsforhold til de lokale, da de lokale studerende er mere generte end vi kender fra
Danmark og ikke går ud så ofte.
Mit værelse var omkring 15 kvadratmeter og bestod af en seng, en stol, et skrivebord og et skab.
Forholdene var ikke gode, men man kan sagtens leve der i fire måneder. Hvis man skal være der i
længere tid en et semester, vil jeg anbefale at man i det andet semester finder et sted at bo tættere på
byen.
Der er fælles toilet og fælles bad, som bliver gjort rent af personalet hver dag og er rent og pænt.
Der ligger en IKEA tæt på, som mange benyttede sig af til at købe diverse inventar. Der udbydes
ikke sengetøj, hovedpude eller dyne på værelset. Personalet er hjælpsomt og venlige, og har kun til
ønske at gøre dit ophold rarest muligt. Der betales for aircondition, men dette vælter ikke budgettet
med 1 kr. per time. Der er fælles vaskemaskine og tørretumbler på stueetagen, som koster hhv. 4 kr.
for en vask og 2 kr. for 10 minutter.
Der er meget skole at se til under opholdet og karaktersystemet er meget anderledes end på KU.
Den endelige karakter er ofte en vægtet sum af karakterer for afleveringer, gruppeprojekter,
midterms og en endelig eksamen. Dernæst gives der karakterer efter en normalfordeling. Dvs. at
uanset hvor godt man klarer sig, skal man ligge højere end gennemsnittet i klassen for at få en god
karakter.
De lokale studerende på CUHK studerer meget i forhold til hvad vi kender til i Danmark, hvilket
deres karakterer også reflekterer. Dette gør, grundet deres karaktersystem, at det er svære for
udvekslingsstuderende at få gode karakterer. Dette var også den generelle holdning blandt alle
udvekslingsstuderende fra alle lande.

Udenfor universitetet
En stor nedside ved CUHK er, at universitetet ligger 40 minutter fra central med offentlig transport.
Dette afskærer en fra at tage et hurtigt besøg til central, da MTR’en, som metroen hedder, stopper
med at køre kl. 1AM. Derefter taget man en taxa, som er forholdsvist billigt.
MTR’en meget billig og en enkeltbillet til centrum koster omkring 7 kr. MTR’en er meget nem at
finde ud af og det læres hurtigt at navigere rundt. Til MTR’en bruges det kendte Octopus Card, som
også kan bruges som betalingsmiddel i de utallige 7-11’s der findes overalt i Hong Kong.
Prisniveauet er lavt, hvis man spiser på lokale restauranter eller i kantinen. Vælger man at gå til
centrum og det mere vestlige SoHo kvarter, er prisniveauet højere. Bylivet i Hong Kong er godt, og
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vi gik i byen i SoHo, Lan Kwai Fong (LKF) og Wan Chai. Dette er de to steder, som unge
hovedsageligt går i byen.
Det er forholdsvist dyrt at købe drikkelse på barer og diskoteker, hvor en øl koster omkring 60-70
kr. på de normale barer.

Mit udbytte fra mit ophold var både meget fagligt og personligt. På det faglige plan blev jeg
undervist i fag, som ikke blev udbudt i samme udstrækning som på KU. På det personlige plan var
jeg særligt glad for de forbindelser og netværk jeg fik skabt til personer fra hele verden. Dette
netværk er jeg sikker bliver anvendeligt på både personligt og professionelt plan.
Alt i alt har mit semester på CUHK indfriet alle mine forventninger til et semester i en af verdens
største handelscentrum og finansielle centrum.
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