
Min utbytestermin i Taiwan 

Hösten 2016 åkte jag på en utbytestermin till National Chung Hsing University i Taichung, 
Taiwan. Landet var främmande mark för mig och jag hade nästan inga förväntningar när jag 
åkte dit vilket i sig gjorde att jag blev mycket positivt överraskad när jag var där. Taiwan har 
otroligt mycket att bjuda på både gällande natur och kultur och dess invånare är mycket 
vänliga och hjälpsamma. Som ofta sker när man åker till ett annat land med annorlunda kultur 
uppstår små kulturkrockar och då kulturen i Taiwan skiljer sig ganska mycket från den vi är 
vana vid i Sverige är det bra att åka med ett öppet sinne och vara förberedd på oväntade 
situationer. Har man det så kommer utbytesterminen bli fantastisk! 

Förberedelser 

När jag blivit utvald av SLU att åka på utbyte fick jag skicka min ansökan. Ansökan krävde 
en del förberedelser. Jag fick skicka in transcript med mina betyg från SLU, personligt brev, 
en personlig studieplan för vilka kurser jag ville läsa i Taiwan, mitt CV, två personliga 
rekommendationsbrev från akademi och arbetsliv samt ett ansökningsformulär. Alla 
dokument skulle vara underskrivna av programrektor eller motsvarande. Att fylla i 
studieplanen för de kurser jag ville läsa i Taiwan var inte helt lätt, stora delar av NCHU:s 
hemsida var på kinesiska och jag fick chansa en del. Bra att veta är att de kurser man söker till 
hemifrån inte är bindande utan man söker kurser på nytt när man är på plats i Taiwan. Dock är 
det viktigt att skriva in rätt fakultet man vill studera på då man inte kan byta fakultet i 
efterhand. Prata med utbytesansvarig om du är osäker. När jag sökt och blivit antagen till 
universitet i Taiwan sökte jag visum. Detta gjordes per post till Taiwans konsulat i Stockholm 
och var enkelt fixat. 

Kurser  

National Chung Hsing University är ett mycket stort universitet och de har många fakulteter. 
Jag hade skrivit in mig på fakulteten för agronomi, något som i efterhand visade sig vara 
problematiskt. Ingen av kurserna på denna fakultet hölls på engelska och jag fick inte byta 
fakultet. Universitets tumregel är att man som utbytesstudent ska läsa minst en kurs på sin 
egen fakultet, sedan är man fri att läsa de övriga på andra fakulteter. OIA, Office of 
International Affairs, hjälpte mig dock och gav mig möjligheten att läsa alla mina kurser på 
andra fakulteter så det löste sig ganska fort för mig. 

När man väljer kurser har man ca två veckor på sig under terminens start, då är alla kurser 
öppna och man kan komma och gå på föreläsningarna som man vill. Därefter väljer man 
kurser i skolans kursprogram på nätet. Det gäller dock att registrera sig tidigt för vissa kurser 
var populära och blev fulla direkt. Jag läste fyra kurser på tre credits var. Varje credit 
motsvarar ungefär två högskolepoäng så 15 credits bör räknas som 30 hp. Kurserna jag läste 
var upplagda som så att man hade 3 timmar föreläsning per kurs varje vecka och resten var 
upplagt för självstudier. Man kunde fritt välja mellan kurser på både grundnivå och avancerad 
nivå. De flesta kurserna på grundnivå hölls dock på kinesiska och generellt sett var utbudet 
ganska begränsat. Något som ställde till det lite var att stora delar av universitets hemsida var 
på kinesiska, men vi fick mycket hjälp av våra taiwanesiska vänner med översättning. Vad 
gäller kvaliteten på kurserna skiljer den sig från vår standard i Sverige. Kurserna på grundnivå 
är mer grundläggande och inte lika djupgående som kurserna på avancerad nivå. Jag hade 



därför rekommenderat att söka till Taiwan när man läser sin master och inte är på 
kandidatnivå. 

 Boende 

Boendet var kanske den största överraskningen när jag kom fram till Taichung. Alla 
utbytesstudenter erbjuds boende på universitets campusområde och boendet är nästintill 
gratis, det rör sig kanske om 2000 kr för en hel termin. Dessutom fick jag ett s k PAX-
stipendium på ca 1500 kr från National Chung Hsing University varje månad. Boendet går 
inte att jämföra med svensk standard. Man bor i tjej- och killkorridorer och dessa korridorer 
ligger på varsin sida av campus. Man delar sitt rum med 3 andra tjejer och rummen består av 
våningssängar, garderob och skrivbord. Badrum med dusch och toalett delas av två rum. Det 
finns inget kök utan endast kylskåp i ett gemensamt utrymme vilket gör att man får äta all mat 
ute. Standarden var mycket enkel och jag valde att flytta till eget boende med två andra 
utbytesstudenter. Vi bodde i en stor lägenhet nära skolan med flera sovrum och 2 badrum 
samt kök och betalade ca 1500 kr var i månaden för detta. Många av de andra 
utbytesstudenterna valde också att flytta till egna lägenheter. Det var relativt enkelt att hitta 
nytt boende, standarden är okej och priserna låga.  

Det är dock värt att bo en vecka eller två i korridor på campus, man lär känna många 
studenter, både från Taiwan och andra på utbyte, och det känns lite som att bo på internat. 

Studentliv  

National Chung Hsing University har ett rikt studentliv och erbjuder många aktiviteter. 
Skolan är jättestor och har en enorm idrottsanläggning med löparbana, tennisbanor, basket- 
och fotbollsplaner, simhall m.m. Det finns lag och träningsgrupper inom nästan alla sporter 
man kan tänka sig. Det perfekta klimatet gjorde att vi sportade ganska mycket, nästan allt var 
gratis och det var ett bra sätt att lära känna fler studenter. 

De första veckorna på terminen var välkomstveckor och det arrangerades en del evenemang 
för oss utbytesstudenter. Det hölls även event under hela terminen bl.a. med möjlighet att åka 
på mindre resor i Taiwan och besök hos värdfamiljer för att ytterligare lära känna kulturen. Vi 
blev även tilldelade varsin buddygrupp där varje utbytesgrupp hade två taiwanesiska studenter 
som hjälpte oss med det praktiska kring kursvalet och studier samt att komma på plats i 
Taichung. Detta hjälpte mycket och var också en väg in för mig att lära känna fler 
taiwanesiska studenter. 

Allmänt 

Maten i Taiwan är god och billig. Vi åt nästan all mat ute trots att vi hade ett kök, detta beror 
på att maten på restauranger är billigare än att köpa i affär och tillaga själv. Det finns mycket 
god street food att testa, och ingenting är speciellt dyrt, det gäller bara att våga prova allt. Till 
maten dricker man oftast kallt te som är lite sötat, detta ingår i priset. Vill man ha annan 
dricka kan man beställa det på vissa ställen, det är dock inte alla restauranger som erbjuder 
någon annan dryck än te till maten. Seven eleven finns i varje gathörn i Taiwan och de säljer 
en del mat, snacks och mackor om man inte vill äta på restaurang.  

När det gäller språket är det bra att ha med sig att långt ifrån alla pratar engelska i Taiwan, 
detta gäller även ungdomar. Det går oftast att göra sig förstådd ändå och med hjälp av Google 
Translate kommer man långt. Det gäller även för skyltar, menyer på restauranger osv. som 



inte alltid är översatta till engelska. De taiwanesiska människorna är mycket hjälpsamma och 
trevliga och gör verkligen allt för att lösa eventuella problem. Bli inte förvånad om en 
främling på gatan erbjuder dig sin hjälp att hitta vägen eller bara vill prata lite. Deras 
gästvänlighet är jättestor och jag och mina kompisar blev flera gånger medbjudna på middag 
eller fika till människor vi nyss träffat.  

Det finns väldigt mycket att se och upptäcka i Taiwan, allt från fina stränder i söder till 
enorma berg i mitten av landet, till huvudstaden Taipei i norr. Landet är tätbefolkat på den 
västra sidan av ön och städerna är stora, högljudda och levande. Skotrarna är nästan fler än 
antalet människor och det finns hur många restauranger, affärer och tempel som helst att 
strosa omkring bland. Vill man istället bort från städerna är naturen inte långt borta. Större 
delen av Taiwan är trots de tätbefolkade områdena landsbygd och bergen, skogen och 
kustområdena är jättevackra. En timme med buss utanför Taichung där universitetet ligger 
finns jättefina vandringsleder uppe i bergen. Här varvas fruktplantager med pomelo och litchi 
med vild skog, bäckar och vattenfall och man kan få syn på apor, fåglar och fjärilar. Jag och 
mina kompisar spenderade många av våra helger upptäckandes landet och vi försökte på våra 
dryga fyra månader försöka se så mycket som möjligt. Trots att Taiwan är litet, i storlek med 
Danmark, finns det jättemycket att se och uppleva och de fyra månaderna räckte såklart inte 
till för att se allt, det fanns helt enkelt för mycket att upptäcka! 

Jag kan varmt rekommendera att åka till Taiwan på utbyte, det är ett av de bästa valen jag 
gjort. Har du några frågor om Taiwan eller utbytet får du gärna höra av dig till mig på min 
mail: lnap0001@stud.slu.se 

Linn Appelgren  
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