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Å flytte til Kina er et stort steg og kan for mange oppleves som både forvirrende og litt
vanskelig. Kanskje spesielt for de som ikke snakker kinesisk og som ikke har vært i
Kina tidligere. I løpet av studietiden er det mange utfordringer og problemer som må
løses: visumsøknad, boligjakt og rent praktiske ting som å skaffe seg et
mobilabonnement eller åpne en bankkonto. Mange finner raskt ut at det som er
relativt enkle oppgaver hjemme i Norge ikke nødvendigvis er det i Kina.
For å gjøre ditt opphold i Kina litt enklere har vi i ANSA Kina laget en guide der vi har
samlet gode råd og nyttig informasjon om å bo og leve i fastlands-Kina. Da fastlandet
skiller seg fra Hong Kong og Taiwan med hensyn til blant annet visum, registrering
av bolig og andre forhold, har vi valgt bare å fokusere på fastlands-Kina i denne
guiden.
Vi håper du finner guiden nyttig og dersom du har noe å tilføye er du hjertelig
velkommen til det.
Med vennlig hilsen
ANSA Kina
Bidragsytere:
Nils Henrik Nilsen
Propagandasjef i ANSA Beijing
Tomas Lønsethagen
Økonomiansvarlig i ANSA Beijing
Cathrine Remme
Økonomiansvarlig i ANSA Kina
Michael Larsen
Leder i ANSA Beijing
Ingvild Friis Bjerkeli
Tidligere leder i ANSA Beijing

ANSA er en organisasjon for norske studenter i utlandet og jobber for å ivareta
norske utenlandsstudenters faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesserer,
samt å skape forståelse for den ressurs utenlandsstudentene representerer i form av
sin internasjonale erfaring og kompetanse. Vi i ANSA jobber også for at din
studiehverdag i utlandet skal bli så god som mulig og arrangerer en rekke
arrangementer, både sosiale og faglige, i land over hele verden.
ANSA er først og fremst drevet av frivillige studenter, og kan bare utføre disse
oppgavene dersom vi har engasjerte medlemmer som er med på å bidra. Vi håper
derfor at du ønsker å bli med oss på laget, enten ved at du deltar på våre
arrangementer eller stiller til lokalstyre- og landstyrevalg. Lokal- og landstyrevalg
finner sted ved begynnelsen av høstsemesteret, så følg med på Facebook, ANSA
sine nettsider eller våre grupper på Wechat for å holde deg oppdatert. Gjennom
disse kanalene kan du også få informasjon om alle våre arrangementer.
Facebook:
ANSA Kina
ANSA Beijing
ANSA Shanghai
ANSA Hong Kong

Er du medlem av ANSA mens du studerer i utlandet, kan du benytte deg av vårt
store nettverk i landet du bor og studerer i, samt ANSAs nettverk verden over. Vi i
ANSA-Kina kan også hjelpe deg med spørsmål angående studier i Kina. Vi har til
sammen tre lokallag, henholdsvis i Beijing, Shanghai og Hong Kong. I tillegg til
arrangementer på lokalt nivå som pub-quizer, seminarer, 17.mai-feiring og julebord,
finner det også sted større arrangementer der hele ANSA Kina samles, til og med
ANSA-medlemmer utenfor Kina, som for eksempel ANSA Asia Convention eller turer
til utlandet.
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Som medlem av ANSA har du tilgang til en rekke ulike medlemsgoder. Her er en
oversikt.

I samarbeid med AIG har ANSA utarbeidet en komplett forsikringspakke for studenter
i utlandet. ANSA Studentforsikring er skreddersydd for utenlandsstudentenes behov.
Som medlem i ANSA kan du kjøpe og benytte deg av vår studentforsikring. I pakken
inngår blant annet innboforsikring i studielandet, sykeforsikring, 45 dagers
reiseforsikring utenfor studielandet, dekning for risikosport, trygghet over hele
verden, effektiv skadehjelp, 24-timers assistanse og raskt erstatningsoppgjør - alt til
en studentvennlig pris. For mer informasjon gå inn på ANSA sine nettsider.

Som medlem i ANSA får du gratis medlemskap i en rekke andre organisasjoner.
Er du medlem av ANSA og studerer:
Få gratis medlemskap i Samfunnsviterne
Få gratis dobbeltmedlemskap i Econa
Få gratis medlemskap i Tekna
Få gratis medlemskap i Arkitektenes Fagforbund AFAG
Få gratis medlemskap i Norsk Fysioterapiforbund
Få gratis medlemskap i Norsk Manuellterapeutforening
Få rabattert medlemskap i Norsk Medisinstudentforening

Som medlem i ANSA får du 50 % rabatt på Clue digital ordbok markedets største
fagordbok. Den er rask, brukervennlig, omfattende og oppdatert. Du finner alt du
trenger på ett sted.

Som medlem av ANSA kan du prøve Dagens Næringsliv i 4 uker for 1,-.
Abonnementet koster deretter kroner 99,- pr. måned.

Under studietiden kan du kontakte vår sosialrådgiver dersom du har utfordringer med
lærestedet, utleier eller Lånekassen, eller dersom du havner i en ulykke og blir syk
eller skadet. Vår sosialrådgiver er der for deg om du trenger noen å prate med om
små eller store utfordringer. Sosialrådgiver har taushetsplikt og dersom han/hun ikke
kan hjelpe deg vil du bli satt i kontakt med de rette instansene.

Trenger du hjelp eller bare noen å prate med, ta kontakt med ANSAs sosialrådgiver,
enten på raadgiver@ansa.no eller telefon (+47) 22 47 76 04. Sosialrådgiveren er
selvsagt en helt gratis tjeneste.

ANSA har et beredskapssamarbeid med Sjømannskirken og deres fem
studentprester. Siden det ikke finnes en egen sjømannskirke i Kina er Steinar
Rishaug ambulerende sjømannsprest med ansvar for Kina. Han kommer innom hvert
semester og ønsker da gjerne å komme i kontakt med studentene her. En av hans
oppgaver er å være tilstede for studenter som trenger noen å snakke med. Steinar
Rishaug kan nås på telefon (+47 97 73 55 44) eller mail
(steinar.rishaug@sjomannskirken.no).
ANSA anbefaler alle studenter å laste ned Sjømannskirken sin app. Her finnes
nødnummer hvis det skulle skje noe, samt kontaktinformasjon til nærmeste
ambassade/konsulat.
Last ned til Iphone
Last ned til Android
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Det er liten tvil om at storbyene Beijing og Shanghai er de aller mest populære
destinasjonene i Kina for norske studenter. Beijing og Shanghai har henholdsvis 20
og 25 millioner innbyggere, og er Kinas viktigste byer politisk-, kulturelt- og
økonomisk-sett. Mens Shanghai vokser frem som et av verdens økonomiske
sentrum med internasjonale impulser og universiteter i verdensklasse innen økonomi
og finans, er Beijing Kinas historiske, kulturelle og politiske sentrum. Byen har
beholdt sin kinesiske identitet med lave hutonger og her kan man virkelig få en ”smak
av Kina”. I Beijing finner du universiteter som Tsinghua University og Peking
University
som
tradisjonelt
blir
ansett
som
Kinas
fremste.
Det skal nevnes at Kina har et mangfold av spennende studiebyer og universiteter
som er vel verdt å undersøke dersom du skal til Kina for å ta høyere utdanning.
Her følger en liste over kjente kinesiske universiteter:
Tongji University
Fudan University
Jiaotong University
East China Normal University
Shanghai International Studies University
Shanghai University of Finance and Economics

Peking University
Tsinghua Univeristy
Renmin University
Beijing Foreign Studies University
Beijing Culture and Language University
University of International Business and Economics

Nanjing Univeristy, Nanjing
Sichuan University, Chengdu
Sun Yat-sen University, Guangzhou
The University of Nottingham, Ningbo

Søknadsprosessen til et kinesisk universitet kan gjøres på ulike måter. En mulighet
er å benytte seg av universitetets egne nettsider og søknadsportal hvor man fyller ut
nødvendig personinformasjon og betaler søknadsgebyr. Her kan man også følge
opptaket løpende. Mange velger likevel å benytte seg av en agent, som for eksempel
CUCAS.

Da mange kinesiske universiteter har dårlig oppdaterte nettsider som er uryddige og
lite navigerbare, kan man i stedet benytte seg av CUCAS. CUCAS er en
søknadsservice for utenlandske elever som vil studere i Kina, og her kan man enkelt
finne oversikt og informasjon om studiebyer, universiteter og studieretninger.
ANSA har inngått et samarbeid med CUCAS, Green Channel, så norske studenter
kan bruke søknadsportalen kostnadsfritt. Søknadsprosessen foregår gjennom
CUCAS sine nettsider og du kan følge prosessen steg for seg; fra du sender inn
søknaden, til den blir behandlet av universitetet og opptaket finner sted. CUCAS
egne kundebehandlere kan også hjelpe deg med å besvare eventuelle spørsmål du
måtte
ha
underveis.
Det tar normalt 4-8 uker for universitetenes opptakskontor å behandle en søknad og
lage en opptakspakke som inneholder nødvendige dokumenter for å søke om visum.
Hvis du mot formodning ikke får svar innen 4 uker kan du sende en e-post til
admission@cucas.cn. Husk å skrive din søknads-ID i e-posten. Når opptaket er
gjort tar det noen virkedager (5-15) å sende opptakspakken til din adresse.
Study in Shanghai kan også være nyttig dersom du allerede ønsker deg til
Shanghai.
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Opptakskravene varierer fra universitet til
universitet og studieretning til studieretning.
Det er lærerstedet som bestemmer hvilke
fag, karakterer og hvilken språktest du
trenger for å være kvalifisert til opptak. For
årsstudium og bachelorgrad i kinesisk språk
er kravene generelt lavere sammenliknet
med
andre
studieretninger.
Merk: Dersom du skal ta en bachelor i
kinesisk språk og kan vise til bestått HSK 4-5,
eventuelt oppnår gode nok resultater på
nivåplasseringsprøve ved begynnelsen av
semesteret, kan du få tillatelse til å begynne
lenger ut i studieløpet.
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HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) er en offisiell kinesisk språktest for internasjonale
studenter. Testen består av tre deler: lytting, lesing og skriving. Vanligvis kreves nivå
5 for å komme inn på en bachelorgrad undervist på kinesisk. Hvor lang tid du bruker
på å oppnå dette nivået varierer, men det finnes intensivprogrammer som har som
mål å bestå innen utgangen av andre semester. Tilsvarende programmer finnes også
for nivå 4 der tiden er estimert til om lag ett semester.

Dersom du ønsker å studere på engelsk kreves det som regel resultat fra
språktestene TOEFL eller IELTS. Vær derfor nøye med å undersøke opptakskravene
til ønsket universitet og studieretning.




CV/motivasjonsbrev
Anbefalingsbrev

Et studieår i Kina består av to semestre, høst- og vårsemester. Høstsemesteret
begynner vanligvis i september, og har opptak i perioden februar - juli. Vårsemesteret
har som regel oppstart i februar eller begynnelsen av mars, med opptak i tidsrommet
oktober – januar. Det er viktig å undersøke datoene da disse varierer avhengig av
universitet og studieretning. Ta derfor tidlig kontakt med universitetet du er
interessert i for å bekrefte søknadsfristen.

Skolepengene du må betale ved kinesiske universiteter er langt lavere enn både
Storbritannia og USA. Summen er likevel avhengig av blant annet grad,

undervisningsspråk og universitet. Gradsstudier undervist på kinesisk koster
vanligvis langt mindre enn de på engelsk, og bachelorstudier er som oftest billigere
enn de på masternivå. Generelt sett er det også dyrere å studere i storbyer som
Beijing og Shanghai enn andre steder i Kina.

I følge kinesisk lov er det ikke tillatt for utenlandske studenter å arbeide i Kina med
studentvisum. Det er derfor viktig å ha nok midler til å finansiere oppholdet i Kina
uten å måtte arbeide ved siden av studiene.
Det er svært enkelt å få deltidsjobb som engelsklærer, promotør, oversetter eller
liknende i Kina som kan gi lettjente penger. Dette er svart arbeid og ulovlig etter
kinesisk lov. Det har vært tilfeller der politiet har gjennomført større razziaer og tatt
studenter for ulovlig arbeid. I verste fall kan konsekvensene av dette være
inndragelse av visum og avslutning på oppholdet i Kina. Da konsekvensene er
såpass alvorlige anbefaler ANSA ingen norske studenter å ta på seg arbeid ved
siden av studiene.

Det er tillatt å gjøre internship med X-visum (studentvisum) i Kina. Det forutsetter
likevel at man tar kontakt med kontoret på universitetet og gjennomfører en
internship-søknad. Etter at denne er innvilget må informasjonen i visumet
oppdateres. Dette kan gjøres ved ”Exit and Entry Administration Office” (offentlig etat
ansvarlig for visumsøknader).

Foto: Maren Hald Bjørgum

Statens Lånekasse støtter fulltidsutdanning på universitet eller høyskole i Kina.
Utdanningen må riktignok gi uttelling i studiepoeng i Norge. Søknadsfristen for å

søke om stipend og lån er 15.mars og 15.november hvert år. Behandlingstiden på
hver søknad vil variere. Med nye regler for stipend og lån til studier i utlandet kan
man nå få støtte til 4-årig bachelorgrad i Kina.

Som del av en ny forsøksordning gis det støtte til språkopplæring i Kina når søkeren
planlegger en etterfølgende gradsutdanning som gir rett til støtte. Språkopplæringen
må foregå i Kina da den etterfølgende utdanningen skal finne sted her. Lærerstedet
må være offentlig godkjent i studielandet, og opplæringen må lede frem til en form for
offisiell eksamen, som for eksempel HSK. Opplæringen må være på fulltid, med
minimum 15 undervisningstimer per uke, og vare i minst tre måneder. På det lengste
kan det gis støtte til to sammenhengende semestre.
Søknaden om støtte til språkopplæring er en del av den generelle søknaden om lån
og stipend fra lånekassen.

Det finnes også en rekke andre stipendordninger for norske studenter i Kina, både på
nasjonalt og lokalt nivå, samt ved mange universiteter. Dersom man planlegger å
søke om disse er det lurt å gjøre det tidlig.
Den kinesiske stat tilbyr årlig Norge inntil 10 stipender til studier eller forskning ved et
kinesisk høyere lærested for viderekomne studenter og yngre forskere innen alle
fagområder. Dette stipendet forvaltes av forskningsrådet i Norge og Kina.
China Scholarship Council (CSC) gir ut stipender både til kinesere som studerer
utenfor Kina og til internasjonale studenter som ønsker å studere i Kina. Stipender
blir gitt ut med mål om å utvikle samarbeidet med andre nasjoner innenfor utdanning,
vitenskap, teknologi m.m.
De lokale myndighetene i byer som Shanghai og Beijing deler årlig ut stipend til
utenlandske studenter. Myndighetene deler ut blant annet fulle stipender, halve
stipender og stipender for elever som har utmerket seg i skolesammenheng. Dersom
du skal til Kina og ønsker å søke om stipend anbefaler vi å undersøke nettsidene til
de lokale myndighetene i god tid før avreise.
Mange universiteter i Kina har sine egne stipendordninger. Ordningene varierer fra
universitet til universitet og kan omfatte alt fra støtte til årsstudier, gradsstudier og
stipender til elever som har utmerket seg i skolesammenheng. Sjekk nettsidene til ditt
universitet eller oppsøk kontoret ved fakultetet der du studerer.

Søknadsprosessen om studentvisum kan deles
inn i to deler: før avreise og ved ankomst.
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X VISA blir gitt til de som reiser til Kina for å studere. Det er to ulike typer
studentvisum avhengig av lengden på studiet:
 X1 Visa for studenter som skal studere i Kina lengre enn 180 dager (multiple
entry visa)
 X2 Visa for studenter som skal studere i Kina mindre enn 180 dager
(inkluderer bare én innreise i Kina)
Visum søkes hos visumkontoret ved Kinas ambassade i Oslo. Selve prosessen tar
gjerne opp mot én uke. For de som ikke har mulighet til å reise til Oslo for å søke
visum finnes det mange private selskaper som kan gjøre jobben for deg. Søker du på
”visum til Kina” på Google kommer det opp mange alternativer som du kan benytte
deg av. For mer informasjon kan du gå inn på den Kinesiske ambassades nettside:
http://www.chinese-embassy.no
Det er krav om følgende dokumenter ved søknad om studentvisum:
1. Utfylt visumsøknadsskjema
2. Passbilde med hvit eller blå bakgrunn
3. Pass (må være gyldig i minst et halvt år fra dagen du søker om visum)
4. Bevis på tidligere kinesisk visum (hvis du har hatt kinesisk visum tidligere.
Dersom du har visum i et tidligere pass holder det å ta med det gamle passet)
5. Admission Notice fra universitet i Kina
6. Kopi av “Student Visa Application Form” JW201 form eller JW202 form.
(Kontakt skolen din om du ikke har fått dette)
7. Penger til å betale søknadsavgift (betales ved henting av visumet)
Husk at det er viktig å ta kopier av alle papirer du får tilsendt fra universitetet.
Merk at visumet du får fra den Kinesiske Ambassade kun inkluderer én innreise i
Kina. Om du ønsker visum som tillater ”multiple entry” må du søke om X1-visum. Er
studieoppholdet i Kina bare på et halvt år, men du har planer om å reise utenlands i
løpet av studietiden, er det nødvendig med et X1-visum. ”Multiple entry” fås først
etter ankomst når visumsøknadsprosessen er gjennomført (se avsnittet nedenfor).
Dette kan ta opp mot én måned og det er derfor lurt å sette eventuelle reiseplaner på
vent til du har fått pass og visum tilbake.

Innen 24 timer etter ankomst er alle utlendinger pålagt å registrere seg ved
nærmeste Public Security Bureau (politistasjon). Dette gjelder uansett om du er
student, turist eller arbeidstaker. Bor du på hotell eller hostell gjøres denne
prosessen automatisk ved innsjekking. Dersom du skal bo i studenthybel på campus
vil universitetet hjelpe deg med registreringen og du vil få utdelt et skjema,
”Registration Form of Temporary Residence” (for de som skal søke om X1-visum er
dette papiret en del av søknaden om visum).
Bor du derimot utenfor campus er det viktig å dra innom nærmeste politistasjon så
fort leiekontrakt er signert.
For å registrere deg trenger du følgende dokumenter:
 Pass
 Kopi av leiekontrakt
 Kopi av ID’en til utleier (det mest praktiske er å få utleier til å bli med deg til
politistasjonen)
 Off-Campus Accommondation Registration Form for Foreign Students (dette
kan fås på kontoret for internasjonale elever på universitetet. Vanligvis gis det
ut ved registrering)
Da de ansatte på politistasjonen som regel ikke snakker engelsk er det lurt å ta med
seg noen som snakker kinesisk.
Når registreringen er gjennomført vil du få et skjema, ”Registration Form of
Temporary Residence”. Dette skjemaet er viktig å ta godt vare på da det blant annet
trengs for å søke om visum.
Dersom du bytter bostedsadresse i løpet av oppholdet i Kina er det nødvendig å
registrere seg på nytt. Gjennomfører man ikke registreringsprosessen i tide risikerer
man å bli bøtelagt.

Da komplett X2-visum kan fås ved ambassaden i Oslo er det ikke nødvendig for
studenter med X2-visum å lese denne delen av guiden.
De som søker om X1-visum i Norge får først et innreisevisum. Skal man ha et X1visum må det søkes om innen 30 dager etter ankomst. Før du kan søke om visum i
Kina må du:
Se avsnittet over.

For å søke om X1-visum kreves det at du tar en offisiell helsesjekk. De aller fleste
universiteter organiserer dette for studentene. Eksamineringen består av følgende:









Blodprøve (HIV, hepatitt og syfilis)
Ultralyd (sykdommer i indre organer)
Røntgen av lunger (tuberkulose)
Øre, nese og hals
Elektrokardiogram (ECG) (hjertesykdommer)
Blodtrykk
Høyde og vekt

Testen må gjennomføres innen 30 dager etter ankomst. Siden kinesiske myndigheter
ikke alltid godkjenner tester gjennomført ved utenlandske sykehus er det anbefalt å
gjennomføre testen i Kina. Kvelden før testen skal gjennomføres må du ikke spise
eller drikke da det kan forstyrre testresultatene. Blir du lett sulten? Ta med drikke og
snacks som du kan spise med en gang du er ferdig.
Ved helsesjekken er det nødvendig med følgende dokumenter:
 Pass
 Kopi av pass
 4 passbilder
 600 RMB (kontanter)
 Admission notice
 Health report fra hjemlandet (om du har)
Praksisen for helseundersøkelsen varierer. Ved noen universiteter gjøres
undersøkelsen ved universitet, mens andre universiteter arrangerer transport for
studentene til sykehuset. Resultatene kan vanligvis hentes på kontoret på
universitetet 3-5 dager etter undersøkelsen.

Etter at du har registrert bosted, gjennomført helseundersøkelsen og fullført
registreringsprosessen på universitetet kan du omsider søke om visum. Universitetet
vil som regel sette opp en eller flere datoer da dette kan gjøres på kontoret.
For å søke om visum er det nødvendig med følgende dokumentasjon:
 Pass
 Admission Notice
 JWC 202 Visa Application Form
 Health Certificate
 International Students Visa Application Letter (fås under
registreringsprosessen på universitetet eller når du søker om visum)
 Kopi av Registration Form of Temporary Residence
 1 passbilde
 400 RMB (kontant)
Det tar om lag 15 arbeidsdager før søknaden er ferdigbehandlet og du får passet
tilbake. Under høstsemesteret er det stor sannsynlighet at visumsøknadsprosessen
kolliderer med både mid-autumn festival og den kinesiske nasjonaldagsferien.
Planlegg derfor ingen turer til utlandet før du er sikker på at du har fått pass og visum
tilbake fra skolen. Du kan derimot reise i Kina, men dersom man skal ta tog eller fly
kreves det dokumentasjon som erstatning for pass. Dette kan fås av kontoret på ditt

universitet men er noe som spesifikt må etterspørres da det vanligvis ikke deles ut.
Dersom du ikke har søkt om visum via universitetet men direkte til ”Exit and Entry
Administration Office” deles dokumentasjonen vanligvis ut.

Det kreves ikke at du tar noen vaksiner før avreise. World Health Organization
(WHO) og Folkehelseinstituttet anbefaler følgende vaksiner for langvarige opphold i
Kina:
Hepatitt A
Hepatitt B
Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio
Tyfoidfeber
Gulfeber
Japansk encefalitt
Malaria (Sør-Kina og Hainan)
BCG vaksine (tuberkulose)
Rabies (hundegalskap)
Skogflåttencefalittvaksine (TBE)
Har du fulgt det nasjonale programmet for barnevaksinering er du grunnvaksinert.
Det er lurt å kontakte lege eller en reiseklinikk tidlig siden vaksiner som blant annet
hepatitt A og B (3 doser) må tas over flere doser.

Det er lurt å starte jakten på bolig tidlig. De to siste ukene før studiestart er det
nemlig mange på leting (både kinesiske graduates og internasjonale studenter) og
utleierne skrur opp prisene. Det kan lønne seg å reise til Kina en uke eller to før
studiestart slik at du har nok tid til å finne bolig.

Studentbolig på campus er et godt og praktisk alternativ for utvekslingsstudenter.
Disse holder likevel ofte lavere standard enn det nordmenn er vant til. Det finnes
både enkeltrom og dobbeltrom, og noen ganger er det felles toalett og dusj ute på
gangen. Variasjonen er riktignok stor, og er du usikker kan det lønne seg å se om det
ligger bilder ute på universitetets nettsider. Den store fordelen med å bo i
studentbolig, foruten kort skolevei, er at prisen som regel er langt lavere enn på det
private markedet. Det er også vanlig at man betaler per dag og har ingen
oppsigelsestid. Med andre ord får du refundert resterende leie når du sier opp
leieforholdet.
Kampen om bolig på campus kan være stor, og det er derfor lurt å være tidlig ute. Av
erfaring anbefaler vi at du sitter klar så fort booking-vinduet åpner på nett. Dersom du
ikke får tak i bolig kan du gå innom ”Accomodation Office” på ditt universitet allerede
første dag du er i Kina. Det er ikke uvanlig at folk sier fra seg boligen sin og er man

heldig kan man få plass likevel. Dersom det ikke er noe ledig kan du spørre om de
har noen nyttige kontakter, for eksempel en engelsktalende agent, som kan hjelpe
deg med å finne et sted å bo. Det lønner seg alltid å være litt ”på”.

Dersom man ønsker å leie privat kan man ta kontakt med en kinesisk megler. Det
finnes mange kinesiske eiendomsmeglere gatelangs, men disse snakker sjeldent
engelsk. Ønsker man å benytte seg av engelsktalende eiendomsmeglere er det lurt å
finne noen på nett, høre med andre studenter eller ta kontakt med ANSA for å se om
noen av våre medlemmer har noen pålitelige kontakter – kanskje er det også noen
andre medlemmer som har et rom ledig og ser etter en romkamerat?
Når man benytter seg av en kinesisk eiendomsmegler vil du bli vist en rekke boliger i
samsvar med kravene for hvordan du ønsker å bo (pris, størrelse, lokalisering osv).
Det er likevel lurt å være på vakt da det finnes utleiere og agenter som kan prøve å
svindle deg. Det er f.eks vanlig å vise frem en leilighet i din prisklasse som ikke
holder standard for så å vise dyrere alternativer. Vær kritisk til megleren og spør hvis
det er noe du synes virker uklart. Det er også lurt å prøve og forhandle seg frem til en
bedre pris. Dersom utleier ikke er til å rikke kan du for eksempel prøve å foreslå små
oppgraderinger til leiligheten, for eksempel et nytt strøk med maling, ny tv,
skrivebord, ekstra varmeovn (kjekt om vinteren) eller liknende. I Kina er det ikke
uvanlig at leilighetene ikke er skikkelig rengjort før innflytting. Presiser derfor at
leiligheten skal vaskes før du flytter inn. Dersom huseier krever at du vasker ved
utflytting kan man også be om at huseier sørger for dette ved å ansette
vaskepersonell på dine vegne for rundt 60-100 yuan.
Dersom man signerer kontrakt gjennom én megler, må man som regel betale rundt
30% av en månedsleie. En annen mulighet er å leie gjennom en privatperson.
Her er noen nyttige linker for den som studerer i:
Smart Shanghai
Grupper på facebook: Shanghai Housing, Shanghai Roomie

http://www.wudaokouflats.com/
www.thebeijingeer.com
Eller ta kontakt med Jenny, en agent i Beijing, på Wechat: yan719763463 eller på
telefon: 13810712989

Som en generell huskeregel kan det være lurt ikke å betale mer enn 3 måneder
husleie av gangen og ikke mer enn 1-2 måneder depositum. Leiekontrakten er i de
aller fleste tilfeller bare på kinesisk og det er derfor lurt å få en som kan kinesisk til å
lese gjennom. Sørg også for å se leiligheten personlig før du takker ja. Det er mange
svindlere og hva du ser på bilder speiler ikke nødvendigvis virkeligheten. Du får det

du betaler for, men i noen områder så betaler du for beliggenhet og standarden kan
være dårlig selv om du betaler norsk pris.
Leie og depositum betales gjerne i kontant. Vær derfor forsiktig om du ferdes ute
med flere tusen kroner på deg.

Shanghai er en stor by og det tar tid og forflytte seg, selv over relativt korte
avstander. Prisene på rom i en delt leilighet ligger på 3000 RMB og oppover. Ønsker
man bo mer sentralt eller i populære strøk er det ofte fra 4000 og oppover (som for
eksempel Peoples Square (人民广场), Jingan (静安) og French Concession (法租界).
Her finnes kafeer, butikker og uteliv, men det er et godt stykke fra de fleste
universiteter.

Beijing er en veldig flat, lav og langstrakt by noe som gjør at det tar tid å forflytte seg.
De fleste studenter bor i Wudaokou eller i nærheten av Wudaokou, da blant annet
Peking University, Qinghua University, Renmin University og BLCU ligger her. På
grunn av mange studenter og nærhet til mange arbeidsplasser, er dette området
generelt relativt dyrt å bo i. Dersom man synes det er går fint å ta kollektivtransport
eller sykle til skolen kan vi anbefale å bo i for eksempel Shangdi eller Liudaokou. Det
skal likevel nevnes at å ta t-bane eller buss i rushen kan være en strevsom affære.

Det kan være lurt å skaffe seg en kinesisk bankkonto med et betalingskort. Med
kinesisk bankkonto kan kontoen knyttes opp til Wechat eller Alipay (den kinesiske
varianten av VIPPS, bare med flere funksjoner) og betalinger gjøres via denne appen
enten ved å scanne en QR-kode eller direkte overføringer. I Kina har digitale
betalingsmetoder kommet svært langt og man kan betale med mobilen stort sett
overalt, både i butikker på kjøpesentre og i matboder ute på gata.
Å åpne en konto i en kinesisk bank er en relativt enkel affære. Ta med deg pass med
gyldig visum og bevis på bostedsadresse, for eksempel leiekontrakt eller
”Registration form of temporary residence”. Deretter er det bare å fylle ut de
nødvendige papirene.
Språk kan være en utfordring når man åpner konto i en kinesisk bank. Det kan derfor
være lurt å ta med seg en kinesisktalende venn. Det er fire større banker i Kina, ”The
Big Four”, som ofte (men ikke alltid) har engelsktalende ansatte i banken for å ta seg
av utenlandske kunder. Disse er: Bank of China (BOC), China Construction Bank
(CCB), Agricultural Bank of China (ABC) og ”Industrial and Commercial Bank of
China (ICBC). Disse bankene har også nettsider på engelsk noe som gjør nettbank
praktisk og enkelt.

Det har vært tilfeller der falske 100-lapper har kommet ut av kinesiske
minibanker. Se derfor over sedlene etter at du har tatt de ut for å forsikre deg om at
de er ekte. Dersom du oppdager falske penger ta umiddelbart kontakt med banken.
Det er også viktig at du holder pengene i hendene og hendene ut av lommene etter
uttak slik at det er synlig for overvåkningskameraene at du ikke har byttet ut noen av
sedlene. Dersom du oppdager de falske sedlene etter at du har dratt fra minibanken
kan det bli vanskelig å bevise hvor pengene kom fra. Husk også kvittering.
Den beste måten å lære seg og sjekke hvorvidt sedlene er ekte, er ved å spørre en
venn eller kinesisk medstudent. Den vanligste metoden er å sjekke vannmerket av
Mao, at metallstripen er synlig mot lyset fra baksiden, kjenne på papirkvaliteten og de
uthevede rillene på høyre side av seddelen.

I Kina finnes det to muligheter når du skal kjøpe simkort: abonnement og prepaid
simkort. Det vanligste er å kjøpe prepaid simkort. Dette inneholder gjerne 1 GB og 60
ringeminutter inkludert i måneden og man fyller på 50-100 yuan hver måned. Det
tryggeste er å gå til en butikk, og ikke en gateforhandler, da alle telefonnummer skal
være registrert hos mobilselskapet i følge kinesisk lov. For å få et simkort må du ha
med pass.
Kina har 3 store mobilselskaper å velge mellom:
China Mobile’s 3G nettverk er ikke kompatibel med mobiltelefoner utenfor
Kina. Fordelen med China Mobile er at deres dekning er bedre enn Unicom og
Telecom selv om forskjellen ikke merkes stort til i storbyer.
China Unicom er anbefalt til de som ønsker rask mobildata. China
Unicom’s 3G nettverk fungerer med alle ulåste standard smarttelefoner.

Betalingsmetoden for regninger kan variere fra by til by. I Shanghai kan regninger
betales ved å ta med seg regningen til nærmeste butikk som for eksempel Family
Mart, Kedi og Lawson. De vil da scanne koden på regningen og du kan betale
kontant. I Beijing fungerer det imidlertid på en annen måte:
 Vann Det kommer månedlig noen på døra og sjekker vannmåleren før det
kreves betaling. Det varsles gjerne på forhånd at vannmåleren skal sjekkes,
så følg med på oppslagstavlen i din boligblokk.
 Strøm Hver leilighet har sitt eget strømkort som man kan fylle på ved å gå til
”State Grid Office”. Hør med utleier hvor du kan fylle på penger.
 Gass Hver leilighet har sitt eget kort som man kan fylle på ved å gå til et sted,
vanligvis nærmeste bank, som har automat for gasskortet.

Husk å ta vare på alle kvitteringer slik at utleier vet hvor mye som er betalt ved
utflytting.

Internett er strengt sensurert på nasjonalt nivå i Kina. “Great Firewall of China” ble
opprettet i 2000 og blokkerer tusenvis av vestlige nettsider som Facebook, Twitter,
og Youtube. Det finnes måter å komme seg rundt, men kinesiske myndigheter jobber
kontinuerlig for å gjøre det vanskeligere å få tilgang til sosiale medier. Det er verdt å
vite at i perioder med politisk aktivitet blir sensuren enda strengere.
Det er mulig å komme seg rundt the Great Firewall ved å bruke VPN, Virtual Private
Network. VPN gir deg tilgang til blokkerte sider ved å omdirigere din internetttilkobling via en server i et annet land. Så lenge tilkoblingen til VPN er stabil kommer
du forbi sensuren. Det finnes gratis VPN, som for eksempel Freegate, men du får
generelt bedre kvalitet og stabilitet med de som krever betaling. Ved bruk av VPN er
nettet merkbart tregere og mindre stabilt, og det kan derfor ta lang tid å for eksempel
streame på nett. Populære VPN er:
 Strong VPN
 Astrill VPN
 Express VPN
 Betternett – gratis og mindre enn de overnevnte, funker bra i perioder med
politisk aktivitet
Det kan være lurt å laste ned VPN på både laptop og mobil før avreise til Kina.
Er man på utveksling eller er innrullert ved et norsk universitet så har man gjerne
tilgang på universitetets egen VPN, som for eksempel ved UiB:
https://it.uib.no/VPN,_Virtual_private_network
Her er en liste over ublokkerte alternativer til vestlige sider:
Youtube: Youku.com, bilibili.com, meipai.com
Instagram: Wechat
Facebook: Wechat
Facebook Messenger: Wechat
Twitter: Weibo, Wechat

Trafikken i Kina er veldig annerledes
fra den i Norge og kan fremstå som
nokså kaotisk. Bilister stopper sjeldent
for fotgjengere, det er tillatt for biler å
svinge til venstre i veikryss selv om det
er grønt for fotgjengere og ikke alle
bilister respekterer trafikklys. Det er
derfor klart at det er viktig å være
forsiktig.
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T-bane er raskt, effektivt og billig og finnes i flere store byer som Beijing, Shanghai,
Hangzhou, Shenzhen, Kunming og Qingdao. Det kan kjøpes T-banekort (fungerer
også på buss) som kan fylles på kontinuerlig. For å kjøpe T-banekort kan du spørre
etter 交通卡 (jiāotōng kǎ).

Buss er en utmerket måte å komme seg rundt på, men ofte lite brukt av de som ikke
behersker kinesisk. Dette kommer av at busstoppene er på kinesisk uten pinyin
(vestlige bokstaver). En tur med bussen koster vanligvis 2-3 yuan.
Langdistansebuss tar deg til steder du ikke kommer med tog. Billetter er billige og
enkle å kjøpe. Billetten må kjøpes fra avreisestasjonen. Billett kan kjøpes noen dager
i forveien eller på avreisedagen (pass er ikke nødvendig ved bussreiser). For travle
avganger er det anbefalt å kjøpe billett på forhånd. Desto tidligere du kjøper billett jo
lengre fremme i bussen vil du få sitteplass.

Taxi er billig og enkelt å finne i alle kinesiske byer. Kilometerpris vises tydelig på
taksameteret og varierer fra by til by og selskap til selskap. Offisielt godkjente taxier
skal ha taksameter, så vær obs dersom du setter deg inn i en bil som ikke har eller
opplever at sjåføren ikke skrur det på.
Taxisjåfører snakker sjelden engelsk så ha stedsnavnet skrevet ned med
kinesiske tegn. Det er også populært å benytte seg av Uber og Didi Chuxing (som
Uber). Dersom du har koblet bankkontoen din opp mot Wechat eller Alipay er dette
alternativer som er både billigere og mer praktisk enn vanlig taxi. Det kan likevel
være vanskelig å benytte seg av disse dersom du ikke snakker kinesisk da sjåførene
ringer opp og spør hvor du befinner deg ved bestilling.

På grunn av størrelsen på mange universiteter i Kina er det mange som skaffer seg
sykkel eller elektrisk scooter for å komme seg rundt. En brukt sykkel bør man ikke
betale mer enn 200 yuan for, normalpris ligger på rundt 100-150 yuan. For 300 yuan
burde det være mulig å kjøpe en helt ny. Da det er mange sykkeltyver i Kina kan det
være lurt å kjøpe brukt. Ved semesterstart selges sykler ved lokale sykkelverksteder
og ofte utenfor portene til universitetene. Vedlikehold og reparasjon er ellers
tilgjengelig gatelangs og veldig billig. Scooter kan man få brukt for 1500-2000 yuan,
mens
en
ny
ligger
på
i
overkant
av
2000.
Når man sykler/kjører scooter i Kina er det viktig å holde øye med trafikken. Trafikken

kan oppleves som kaotisk og ANSA anbefaler hjelm til alle som begir seg ut på
kinesiske veier.
Kinesiske myndigheter krever at alle scootere skal være registrert. Noen scootere er
ulovlige og derfor ikke mulig å registrere. Før du kjøper scooter sjekk ut at scooteren
kan registreres da politiet har aksjoner og inndrar scootere som ikke er registrert.

Tog er den beste måten å reise over lange distanser på i Kina. Det har blitt investert
mye i høyhastighetstog og toglinjene dekker nå over 103 000 km i
lengde. Høyhastighetsklasse D, G og C tar deg mellom de store byene, men er litt
dyrere enn vanlige tog.
Togbilletter kan kjøpes på nett (kan hentes selv på togstasjon/billettkontor eller
leveres mot avgift), billettkontor gatelangs eller hvilken som helst togstasjon. Dersom
du ikke snakker kinesisk kan det være en fordel å ha forberedt et ark med navn på
destinasjon og datoer på kinesisk.
Kinesiske tog har vanligvis en bokstav som forteller hva slags type tog det er.
Togtype
Hastighet (km/t)
C
350
D
250
G
350
Z - nattog
160
T
140
K
120
Billetter kan oppgraderes når du er ombord i toget. Det finnes flere ulike typer
billetter:






Soft sleeper: Finnes på nattog Kupeen har 4 senger totalt, låsbardør og
strømforsyning på enkelte ruter. Den nederste sengen koster mer enn
overkøyen.
Hard sleeper: Finnes på nattog. Koster mindre enn soft sleeper. Kupeen har
6 senger totalt (3 i høyden), men er åpen. Den laveste sengen er dyrest og
den øverste billigst.
Soft seat: Mer komfortabelt men ikke så vanlig som hard-seat (mange tog har
ikke soft seats). Soft seat er den dyreste av sittebillettene.
Hard seat: Ikke tilgjengelig på høyhastighetstogene C, D og G. Det kan være
hard kamp om setene så det anbefales å kjøpe billett tidlig. Hvis det er utsolgt
kan du kjøpe en stående billett som gir deg adgang til toget hvor du eventuelt
kan oppgradere eller finne et ledig sete. Det er lav komfort så hard sleeper
eller soft sleeper er å anbefale dersom du skal sove på toget.

På høyhastighetstog:
 Business class




First class
2nd class



Billetter kan kjøpes på internett. Koster da 40 RMB ekstra per billett. Se:
www.ctrip.com
Sleeper-billett må kjøpes på forhånd.
De fleste togbilletter kan kjøpes 20 dager på forhånd.
Det kreves pass når du henter/kjøper billetter.
Forvent kø når du skal kjøpe billetter (opp til 30 min)
Hvis du mister toget ditt og det er av klasse D og G vil du ha mulighet til å ta
det neste toget samme dag.







Med fly kan man ta seg raskt og effektivt mellom de aller fleste store/mellomstore
kinesiske byer. Er man tidlig ute med å bestille kan flybilletter være billigere enn
høyhastighetstog. For å søke på flybilletter i Kina kan du sjekke ut: www.ctrip.com
eller Spring Arlines sine nettsider: en.ch.com
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Kina er stort sett et trygt land å leve i, men man kan være uheldig og havne utfor noe
kalt scams, altså mennesker som prøver å svindle deg for penger. Dette er det lett å
bli offer for i storbyene, som oftest rundt populære turistområder (som f.eks East

Nanjing Road, People’s Square eller Yuyuan Garden i Shanghai). Lommetyver
opererer i store folkemengder så pass på verdisaker. Vesker bør alltid være lukket.














Hvis noe er for godt til å være sant så er det som regel det! Bruk sunn fornuft.
Kinesere kan være sjenerte og tar ikke alltid direkte kontakt. Hvis noen prøver
å få kontakt med deg på gaten, uansett hvor hyggelig, spør deg selv “hvorfor
meg?”
Pass på tingene dine - ha bagen/vesken synlig.
Ikke ta med deg verdisaker unødvendig.

En person kommer bort til deg på gaten og spør om å øve engelsk eller
ta bilde med/av deg før de spør om du vil bli med å drikke te. De vil deretter ta
deg med til forskjellige gater for å forsikre seg om at du ikke husker veien, før
du til slutt havner i et rom hvor du blir servert te av en gammel kinesisk kvinne
eller mann. Du vil senere få en regning på flere hundre og i noen tilfeller tusen
yuan. For å unngå konfrontasjon eller fornærme verten ender mange opp med
å betale hele regningen. Dersom du skulle være offer og ikke kommer deg
unna betaling: betal med kredittkort. Da er det nemlig mulig å ringe banken og
avbryte pengeoverføringen.
Likner på eksempelet ovenfor, men går ut på at en kunststudent
spør om du vil bli med på utstilling. Det ender opp på samme måte, en høy
regning for gjenstander du ikke ønsker.
Går ut på at en fremmed kommer opp til deg og ønsker å ta deg
med for å praktisere engelsk. I dette tilfellet må du bare si nei og gå din vei.
Mange reisende og turister blir lurt av et hyggelig ansikt og en kinesisk person
som snakker engelsk. Når de har fått din oppmerksomhet er det mange ulike
svindler du kan bli offer for.
Sjekk alltid at du har fått riktig veksel etter at du har handlet,
spesielt ute på gata. Det er vanlig å få for lite tilbake spesielt hvis det ser ut
som du ikke er kjent med den kinesiske myntenheten.


o Falsk 100 RMB: Ikke betal taxisjåfører med 100-lapper. Bruk enten
metrokortet (i Shanghai) eller lavere myntenheter. En vanlig svindel er
at taxisjåføren tar din 100-lapp og bytter den mot en falsk. Sjåføren vil
så sjekke 100-lappen din før han/hun sier at den er falsk. De fleste
taxisjåfører er hyggelige, men følg med på hva de gjør.
o Uregistrerte taxier: Benytt deg bare av offisielle taxiene. Hvis en bil
kjører opp ved siden av deg og spør hvor du skal eller sier taxi må du
bare gå din vei. I tillegg er det en del taxier som kjører uten taksameter,
disse vil kreve en høyere pris.


Hvis noen pene kinesiske jenter tilfeldigvis spør om du vil bli med på
KTV (karaoke) eller en klubb, er det høyst sannsynlig svindel. Det er ikke
uvanlig at utlendinger går ut og drikker med kinesiske jenter og blir forlatt med
en høy regning på slutten av kvelden. Det samme gjelder fremmede jenter



som spør om du vil bli med på middag. Dette er spesielt vanlig på turiststeder.
Dersom du drikker med fremmede må du huske å betale for drinkene ettersom
de kjøpes.
Mennesker ikledd politiuniform spør tilfeldige utlendinger om
passidentifikasjon. Hvis du ikke kan gjøre dette vil du motta en bot på 500
yuan. Den beste måten å unngå svindel på er å spørre etter politimannens IDkort ettersom de er pålagt å vise gyldig politiidentifikasjon. Politikortet skal
være tydelig merket med “CHINA POLICE” på både kinesisk og engelsk.

Det er viktig å merke seg at ikke alle som tar kontakt med deg er ute etter pengene
dine. Noen ganger er dette bare genuint hyggelige mennesker som ønsker å dele av
sin kultur og bli kjent med. Hvis du er i tvil kan du be det nye bekjentskapet på en
kopp kaffe, te, eller en aktivitet som du velger.

Foto: Cathrine Remme & Synne Wikheim

Ettersom Kina er et stort land varierer været fra sted til sted. Sjekk på nett hvordan
været pleier å være i det området du skal til. Dette er en generell beskrivelse av
været i Beijing og Shanghai:
Våren: Varer kun i 3-4 uker fra midten av april til midten av mai. Temperaturen ligger
rundt 20-25ºC. I Yangzte-regionen (Shanghai) er det regntid som starter i midten av
mai og varer helt til juli. Den høye luftfuktigheten kan gjøre det vanskelig å tørke klær
for de uten tørketrommel. I Beijing er det som regel lite regn på våren.
Sommeren: Sommeren i Shanghai er fuktig og varm med temperaturer over 30ºC. På
sommerstid er det heller ikke uvanlig med tyfoner og stormvær. I Beijing er
sommeren varm (opp mot 40ºC) og tørr, men bygenedbør er ikke uvanlig. Hele 60%
av nedbøren i Beijing kommer i juni-august.
Høsten Høsten er en av de beste årstidene i Shanghai med behagelige temperaturer
og relativt lite regn sammenliknet med våren og sommeren. Vanligvis varer høsten
fra september til november. Også i Beijing er høsten å regne som en av de beste

årstidene. Den varer fra september til oktober og har norsk sommertemperatur. På
høsten i Beijing får bladene flotte farger og er et vakkert skue som tiltrekker seg
mange turister.
Vinter: Til tross for at temperaturen sjeldent kryper under null og det sjeldent snør, er
vinteren i Shanghai relativt kald. Luftfuktigheten er høy også på vinterstid, og
sammen med kjølig vind er det en iskald kombinasjon. I Beijing kan det være mange
kalde dager på vinterstid på grunn av kalde vinder fra Sibir og Indre Mongolia.
Vinteren er lang, med kjølig vær fra november som varer helt til begynnelsen mars.
Temperaturen varierer fra minus 20 til et par plussgrader.

De fleste har nok fått med seg at luftforurensning er et relativt
stort problem i mange kinesiske storbyer, spesielt i Beijing. Til
tross for at det har blitt bedre de siste årene er det fortsatt
dager, spesielt om vinteren, hvor forurensningen når
helsefarlige nivåer. Det er enkelte utlendinger som har fått
luftveisproblemer i den første tiden etter ankomst Kina, og
dersom du allerede har plager er det lurt å observere
luftkvaliteten. Luftkvaliteten i din by kan enkelt sjekkes med
appen ”Air Quality Index”. På dager der luftforurensningen er
stor anbefales det å unngå fysisk aktivitet samt bruke maske (av
typen ”3M” som holder de minste partiklene ute).
Foto: Maren Hald Bjørgum

Etter et opphold i Kina har du helt sikkert kjøpt deg mange saker og ting som du vil ta
med hjem til Norge. For å unngå overvekt i bagasjen kan det være lurt å sende ting
hjem med posten, enten via fly eller båt. China Post er et rimelig alternativ, men det
kan ta tid å få pakken sendt hjem da det gjøres med båt (opp mot to måneder). Det
kan være en fordel ta med noen som snakker kinesisk dersom du tar turen innom
postkontoret. Husk å ta med pass.

Å lære seg litt kinesisk er et must for alle som drar til Kina. For de som ikke studerer
språk eller ikke tar språktimer på fritiden er apper på telefonen et godt alternativ. Her
følger en liste over de mest populære:
 ChineseSkill
 Strokes Order
 Memrise
 Audio Trainer

Her følger noen andre tips for den som skal studere i Kina.
 Hvis du vil spille fotball finnes det en expat-serie som spilles i helgene. Vikings
er et lag som for det meste består av skandinaver og de har lag i Beijing,
Shanghai og Hong Kong. Søk opp laget på Google og send en mail dersom
du er interessert i å bli med.
 Last ned kinesisk inndata til tastaturet på telefonen for å kunne skrive kinesisk.
 Opprett en konto på Taobao (den kinesiske varianten av Ebay). Her kan alt
kjøpes, til og med snus og tran fra Møllers.
 Husleie og depositum betales ofte kontant. Vær derfor forsiktig om du ferdes
ute med flere tusen kroner i lommeboka.
 Unngå å bli lurt. Husk kvittering.

Det er enkelte ting, spesielt hygieneartikler, som det kan være lurt å ta med seg fra
Norge:
 Tamponger
 Gnagsårplaster
 Deodorant
 Smertestillende, imodium (medisin mot løs mage) og andre medisiner
 Sminke (mange produkter i Kina inneholder blekemiddel)

Om studier i Shanghai
Opptakskrav

http://en.study-shanghai.org
http://www.cucas.edu.cn

Reise:
C-trip
Springairlines

http://english.ctrip.com
http://en.ch.com

Arrangement :
Nettsted for expats i Beijing
Nettsted for expats i Shanghai
Levetips for Beijing

http://www.cityweekend.com.cn (velg by)
www.thebeijingeer.com
www.smartshanghai.com
http://www.sinodanishcenter.com/going-tochina/msc-students/guide-living-in-beijing

Streamingtjeneste:

www.youku.cn

Shanghai Guide av ANSA Maren Bjørgum
http://the-wanderlust.com/2015/10/shanghai-a-quick-guide/





Wechat – Kinas svar på Whatsapp og Facebook i ett - et must-have.
SmartShanghai (alt du trenger å vite om Shanghai)
QQ Music (gratis musikk)












Decipher (artikler på kinesisk gradert etter vanskelighetsgrad)
Couchsurfing (bo gratis når du reiser eller få gjester på sofaen)
Baidu Maps (detaljerte kart med detaljer over restauranter, minibanker og
liknende)
Pleco (ordbok på mobil)
Hello Chinese (app for å øve kinesisk)
Strokes Order (app for å øve kinesisk)
Memrise (app for å øve kinesisk)
Audio Trainer (app for å øve kinesisk)
Air Quality Index (luftkvalitet)
VPN

