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Inden afrejsen: 

Inden afrejse sender CUHK en del information ud, bl.a. en liste over hvad man skal medbringe. 

Danske mobiltelefoner kan bruges i Hong Kong og man kan købe sim-kort i de fleste 7-Eleven 

butikker. 

Da rejser til andre sydøstasiatiske lande er relativt nemt og billigt fra Hong Kong af, er det en god 

idé at får styr på vaccinationerne, inden man tager af sted. I Hong Kong er der ikke de store farer 

for malaria osv., men det er en god idé at blive vaccineret mod Hepatitis A+B.  

Ca. 2 mdr. inden studiestart skal man tilmelde sig de fag, man forventer at følge på universitetet. 

Dette foregår via en internetplatform. Det er dog langt fra alle fag, man har mulighed for at vælge. 

Dog behøver man ikke at give op her, for der kommer 3 runder med fagtilmelding når man først er 

ankommet. Den første tilmeldingsrunde er bare lavet, så de nogenlunde kan se, hvor mange der 

har tænkt sig at følge et vist fag.  

Bolig: 

Sammen med optagelsesbrevet kommer et brev om tilbud på kollegieværelser. Dette skal man 

udfylde, hvis man gerne vil bo på campus. Det er bedst at starte med at bo på campus, da det er 

her du lærer nye mennesker at kende, og det ellers kan være meget besværligt at komme til timer.  

Som bachelorstuderende skal man bo på deleværelse, 2-3 personer, og som kandidatstuderende 

har man ret til enerum. Badeværelse og toilet deles dog normalt af 8-10 personer. Heldigvis er der 

rengøringspersonale, der gør rent på fællesarealerne (også inde på værelserne for 

bachelorstuderende). Lejen betales forud for kandidatstuderende og er ca. 15.000HKD for et 

semester (4 mdr.). For bachelorstuderende koster det omkring 5000 HKD og betales ved ankomst.  

Bemærk at du vil blive bedt om at lave en ”bank draft”, som er en form for check, da de ikke 

modtager bankoverførsler.  

Campus er meget meget stort, og er det kan tage mere end en halv time at gå fra det ene hostel til 

det andet. Heldigvis kører der universitetsbusser rundt på campus i dagtimerne (nogle steder 

mere hyppigt end andre steder).  

Det kan være en god idé at bo off-campus, når man har lært Hong Kong at kende, så man undgår 

universitetets strikse regler og kan opleve storbyen. Du skal dog regne med meget høje 

lejeudgifter. Hong Kong er en by med en af verdens højeste boligpriser.  



Transport: 

I Hong Kong bruger alle Octopus cards. Et octopus card er et plastickort man kan købe på alle 

stationer.  Det koster ca. 100 HKD og er inkl. 50 HKD tilgodehavende. Når du rejser med metro, 

bus eller tram scanner du bare kortet ved de opstillede maskiner. Ved rejse med metro (MTR) skal 

man yderligere scanne kortet ved ankomst. Billetprisen er nemlig beregnet ud fra, hvor langt du 

rejser. Det er en fordel at købe sådan et ved ankomst, da billetprisen er meget lavere ifht. 

enkeltbilletter.  Nogle uger inde i studiet kan du søge om et ”personalized Octopus student card”. 

Dette giver dig yderliger 50% på den almindelige billetpris.  

Octopus kortet fungerer også som almindeligt betalingskort. Man kan bl.a. bruge det i kantinerne 

på campus, 7-Eleven, nogle restauranter, bagere o lign. 

Det tager ca. 1 time fra universitetet til city center (Central station) med offentlig transport. Efter 

midnat kører metroen ikke mere og man kan tage en taxa til ca. 180-200 HKD fra Hong Kong Island 

til universitetet. 

Prisniveau: 

Prisniveauet i Hong Kong er højere end i mainland Kina men lavere ifht. Danmark. Regn med ca. 

60% -70% af de danske priser. I efteråret 2009 var USD meget svag ifht. EUR’en, og da HKD’en 

følger USD, var de danske kroner pludselig blevet endnu mere værd.  

Studiet: 

Størstedelen af fagene er på engelsk, så det er ikke noget problem hvis man ikke forstår 

kantonesisk. Som bachelorstuderende kan man gratis deltage i sprogkurser, som 

kandidatstuderende koster det ca. 7000kr for et semester (4t/u). 

Kandidatstuderende kan man umiddelbart kun vælge kandidatfag fra sit eget institut. På 

økonomisk institut var der kun 4 fag, der blev udbudt i efterårssemesteret 2009. Man har dog 

mulighed for at søge om optag på nogle kurser udenfor ens eget institut. Desværre er der en del 

institutter der ikke optager udvekslingsstuderende på kandidatdelen, heriblandt Risk Management 

Instituttet.  Som kandidatstuderende får man dog muligheden for at vælge et MBA-fag. 

Undervisningen foregår dog mest inde i byen, dvs. at man skal regne med at bruge 2 timer på 

transport. 

Hvis man ikke kan finde passende kandidatfag, må man jo vælge bachelorfag. Her skal man dog 

passe på med at vælge de kurser, der ikke allerede er overtegnet af bachelorstuderende. 

Bachelorstuderende har nemlig første prioritet. Kun hvis et fag ikke har flere bacheloransøgere, 

kan man komme i betragtning som kandidatstuderende.  

Fagtilmeldingen foregår ad 3 omgange (4 inkl. den første hjemmefra) i ca. 3 uger. Dette er en add- 

and drop period, dvs. at man har mulighed for at tilføje og fjerne fag her. Hver runde kører i ca. en 

uge, og efter 3. runde er det ikke muligt at lave flere ændringer.  I det tilfælde at man er blevet 



optaget på et bachelorfag i en given runde, kan man dog ikke blive smidt ud igen, hvis der i de 

senere runder viser sig at være flere bachelorstuderende, der ønsker at følge faget.  

Arbejdsbyrden pr. fag er relativ høj ifht. Danmark. De fleste fag har 3 timers forelæsning samt en 

times øvelse om ugen. Derudover plejer der at være et gruppeprojekt med fremlæggelse, nogle 

obligatoriske afleveringer samt en midterm eksamen, der finder sted allerede 5-6 uger efter 

studiestart. Sidst på semesteret er der selvfølgelig også den endelig eksamen.  

Socialt:  

CUHK optager hvert år rigtigt mange udvekslingsstuderende, så man har rig mulighed for at møde 

studerende fra andre lande. Derudover bliver der arrangeret en del ture fra CUHK´s internationale 

kontor i løbet af semesteret.   

Alt i alt har det været et godt og udbytterigt ophold. Desværre lå universitet ret langt ude, så man 

skal ikke vælge det hvis man har forhåbninger om at bo i en storby.  Vejret var dog fantastisk, og 

der er rig mulighed for at tage på stranden.  


