
Peking University – Erfaringsrapport 

Peking University, PKU eller Beida (Kært barn har mange navne). PKU er det mest anerkendte Universitet i Kina 
og er Kinas svar på Harvard. Prestige mæssigt er  PKU langt det bedste valg man kan gøre i Kina. Derfor var 
mit valg uden tvivl PKU. Jeg er kun blevet bekræftiget i mit valg efter man hører og ser kineserne måbe af 
misundelse, når man siger man studere på netop PKU (kinesisk hedder det "Bei da"). 
 

Fagbeskrivelse: 
Fagbeskrivelser var et KÆMPE problem for mig!!! Jeg endte med at få kontakt til en professor, som snakkede 
meget begrænset engelsk og han hjælp mig. Det "sjove" var således, da jeg ankom til universitetet og jeg fik 
at vide at de ikke havde engelske fag på kandidat delen alligevel og de kun havde 2 fag. Alt dette skete på det 
økonomiske fakultet og jeg fik i sidste øjeblik aller nådigst lov til at hoppe over på et MBA program på deres 
business og management skole (et andet fakultet, men stadig PKU selvfølge). Skolen hedder Guanghua school 
of management og alle taler engelsk og alt undervisning er på engelsk. Et glimrende sted, hvor der er masser 
er internationale studerende fra Europa og USA og niveauet er nogenlunde. I forhold til polit på KU er man helt 
klart en af top eleverne i klassen, da kineserne er så ringe til engelsk at det begrænser dem betydeligt i at 
fremstå bare tilnærmelsesvis intelligente. Det er uden tvivl de exchange students der hæver nivauet.  

Jeg vil gå så vidt at sige, at du skal have fat på nogen, som du stoler på giver dig de rigtige oplysniger, mht 
fagbeskrivelser og specielt i det kommende semester (ikke bare sidste semester). Dvs. SPAM med mails til alle 
de adresser du kan finde indtil nogen svare og hvis det er muligt ring (brug Skype koster ikke så meget der). 
Det er fanme surt at stå dernede og så ikke kunne få den "lovede" undervisnig. Det prøvede jeg og var lige ved 
at vende snuden tilbage. 

Jeg vil helt klart sige, at fagbeskrivelser og fag på engelsk uden for Management skolen (Guanghua) største 
problem i processen og problemet forstørres af, at INGEN taler et ord engelsk og dem som gør, gør det meget 
dårligt. De vil hellere give dig et forkert svar, hvis det er det de tror du vil hører end at sige "det ved jeg ikke" 
og dermed tabe ansigt. Det er meget belastende, at man ikke bare kan få et ærligt svar. 
 
På trods af at PKU er så anerkendt, så er de kinesiske medstuderende virkelig dårlige til engelsk, selv dem der 
studere engelsk er skræmmende dårlige! Der er ingen tvivl om, at de er meget dygtige og de arbejder som 
sindsyge imens vi andre smutter i byen ;o) Men jeg er ikke synderligt imporneret! Hvis PKU er det bedste af det 
bedste (og det er det, hvis du spørger kineserne), så er jeg ikke særligt bekymret for den fremtidige 
globalisering, hvor jeg skal kæmpe om arbejde på lige fod med kinesere. De er simpelthen ikke gode nok 
endnu og den sproglige barriere er KOLLOSAL (for ikke at snakke om den kulturelle)! 
Så konklussion er, at niveauet er højt, men det er faktisk det vestlige studerende der er langt de dygtigste i 
klassen. Jeg havde professore fra Berkley og Harvard og man bruger kun havard business cases, så det siger 
sig selv, at hvis man vil og hvis man vælger de rigtige fag er niveauet ret højt. 
 
Kommer du forbi ovennævnte forhindringer, så SKAL du bare tage afsted. Kina er et fantastisk land og Beijing 
en fantastisk by. Det er de fedeste oplevelser man kan få, hvis man kan lide at rejse og gå på opdagelse. 
Beijing er som en hver anden vestlig by (selvfølge med modifikationer), men de rå markedskræfter og 
kapitalismen har fuldt greb i Beijing og der er ikke grænser for hvad du kan få og opleve, hvis du har et par 
RMB (penge). Alt er rørende billigt, så du er virkelig en "konge/dronning" hernede for en gang SU.   

Et sted og bo og det sociale. 
 
Om du skal gå på Remin Uni eller PKU, så skal du bo i nærheden. Beijing har enorme afstande og transport 
fungere ikke optimalt (stortset kø over alt og HELE tiden). Jeg ved ikke hvor sart du er i forhold til at bo 
"kummerligt". Hvis du gerne vil bo på uni, så skal du være forberedt på små værelser du deler med kinesere. 
Fællesbad med 100 mennesker, ingen lys efter kl.22 og mange andre regler som ingen rigtig kan forklare dig 
fordi du ikke kan kinesisk. Jeg kender INGEN vestlige der har valgt at bo på uni, da det simpelthen er for 
ulækkert (Tror det koster under 500 kr om mdr.). De fleste bor i noget der hedder Wudakou (studenter miljø 
og fede bare, cafeer ol. I fusions vestlig stil og kinesisk. Wudakou ligger 5 min cykel fra campus og du kan få 
en stor lejlighed til 2-3000 kr om måneden som har ordentlig bad, værelser og stue. Den kan man således dele 
med andre da der oftest er mange værelser så bliver udgiften det halve. Køkkenet bruger man ikke rigtigt i 
Kina, så de er ofteste noget møg. Det er så billigt at spise på restaurant, at ingen gider lave mad. Gå på en 
alm. restaurant og køb en vand og 2 retter, så koster det dig ca.20kr. På uni er det substitueret, hvilket 
betyder at du kan få kylling med ris og grøntsager og 10 dumplings for 7 kr. MEGET billigt... I Wudakou er der 
alle udvekslingsstuderende bor, men jeg boede der ikke, da jeg ikke synes at "haquin gardens" (som det 
lejligheds komplekserne i Wudakou hedder) alligevel er lidt skummelt. I forhold til danske standarder er det 
skummelt, men det er et pæn lejlighedskompleks hvis man er kineser, men er du dansker skal du nok lige 



vende dig til de mørke og meget beskidte gange. Jeg boede meget tæt på i noget der hedder Core Plaza som er 
MEGA nice. Der er pool og fitnesscenter og reception som hjælper med alt. Alle i Wudakou er meget 
misundelige. Jeg betalte 8000 kr om mdr for det, men jeg synes det uden tvivl er det værd. Vigtigst er at lade 
være med at købe/leje noget får du kommer herned. Der er massere af ledige boliger og du skal forhandle om 
prisen, siger de 8000 RMB så skal du have den for 5000 RMB. Så kom herned og forhandel med dem og se på 
lejligheden med egne øjne. Og hold dig væk fra real estate agents, de fordyre bare handlen og dermed de leje. 
Det sociale fungere godt, kineserne er MEGET imødekommende og de vil meget gerne være venner med 
vesterlændinge. Der er også intro dage (dog ikke som man kender dem i kbh med mega druk, men med 
kinesiske lege, som limbo og kareokee (kineserne er friske, imens vesterlændige nok skal have en øl eller to før 
de begiver sig ud på sang gulvet). De fleste venner jeg har hernede må jeg indrømme er fra Australien og 
Tyskland, så jeg mænger os ikke så meget med kineserne (det var heller ikke mit formål med turen). Men vil 
man være venner med kinesere og opleve dem i deres egen miljø er det MEGET nemt og de er MEGET venlige 
og behjælpelige. Jeg vil dog tilføje at jeg til sidst blev meget træt af kinesere og deres maner og måde at være 
på. De er i forhold til vestlige forhold meget ulækre og intet fungere optimalt. Alt går langsomt og man skal 
have god tålmodighed, hvis man vil være der i 6 mdr. Jeg var i hvert fald lykkelig for at komme hjem ;o) og 
tror ikke jeg gider tilbage og arbejde, som ellers var planen. Synes simpelthen kineserne er for belastende. 
 
Slutligt vil jeg anbefale (Så fremt man tager afsted), at tage afsted 2-3 uger før semester start. Jeg var til OL, i 
Tibet, Xian og faktisk også Nord Korea (det vildeste oplevelse nogensinde i mit liv) inden vi startede, da vi 
gerne ville se lidt af kina samtidigt. Det er også smart i forhold til lejlighed og lige til at orientere sig, så små 
start problemer ikke lander midt i ens semester start (der kommer nemlige en masse gøremål). Jeg skal kun 
være her 1 semester, så derfor lærte jeg heller ikke kinesisk, men der er en overflod af tutore til at undervise 
en, hvis det er det man vil og det koster ingenting. Mange vil gøre det gratis, hvis du vil lærer dem engelsk. 
 
Skriv endelig, hvis der er mere du vil vide. 
 
Vigtigst: Se at få fat på de fagbeskrivelser og vær sikker på at de er korrekte og gælder til det kommende 
semester.  

Web-adresse til Guanghua school of management: 

http://www.gsm.pku.edu.cn/default_en.html  

Siden er nem at navigere og alle oplysninger kan findes her ellers mail til det internationale kontor: 

mbaintl@gsm.pku.edu.cn  
 
 
 

 
 


