
Introduktion 

I samband med min femte termin på Halmstad Högskola hade vi som läste Arbetsvetenskap 
chansen att studera utomlands under en termin. Ett avtal med Ritsumeikan Asia Pacific 
University (APU) i Japan gjorde det möjligt för mig att som första student vara med om ett 
utbyte mellan de båda skolorna. 

Förberedelser inför resan 

Några viktiga saker som kan vara bra att veta är att intagningsbeskedet kommer cirka två 
månader innan terminsstart och att man behöver 
anlända till universitet tre veckor innan terminen 
börjar. VISA ordnas smidigt genom att papper 
och passkort skickas eller lämnas in till Japanska 
ambassaden i Stockholm. Själv skickade jag 
handlingarna via brev och fick tillbaka mitt pass 
med medföljande VISA inom sju dagar. 
Flygbiljetter bör bokas så fort som möjligt då 
priserna ökar kraftigt kort inpå avresa. Tänk på 
att priserna varierar en del beroende på dag och 
flygplats, för min del var Kastrup billigare än 

exempelvis Landvetter. Flygresan tar mellan 17 timmar och uppåt beroende på vilken resa 
man beställer.  

Klimatet är ganska likt det svenska men sommaren är längre och vintern kortare. När jag kom 
dit i början på september var det 30 grader och strålande sol, det var inte förrän i mitten av 
oktober som det blev något svalare. Luftfuktigheten är mycket hög under sommaren men går 
ner kraftigt under höst och vinter. Det är bra om man har med sig varmare kläder då 
temperaturen ligger kring noll grader från slutet av 
december till slutet av januari 

Övrig information som kan vara relevant är att 
Japans telenät gör att en telefon som är köpt utanför 
Japan inte kommer gå att ringa med till andra 
japanska telefoner. Dock är det möjligt att det går 
med en iPhone men jag är tyvärr inte 100% säker 
på det. Jag rekommenderar starkt att köpa en 
Japansk telefon så fort som möjligt. En mobil 
kostar från 700 SEK och uppåt, det är dyrt att ringa men du skickar mail gratis.  

Om du glömt småsaker som öronproppar, nätadapter eller handukar så behöver du inte oroa 
dig då skolan har en egen affär kallad Co-Op där allt man behöver finns att köpa. Angående 
kreditkort så fungerar VISA och Mastercard i stort sett överallt. Om man vill kan man öppna 
ett bankkonto i Japan för att slippa betala uttagsavgiften, det var dock inget som jag valde att 
göra. 



Om universitetet 

Ritsumeikan Asia Pacific University, APU, tillhör Ritsumeikan Academy som har flertalet 
låg- mellan- hög- och gymnasieskolor i Japan. Universitet grundades år 2000 och har idag 
drygt 6000 elever.  Ungefär 50 % av dessa är internationella studenter från nära 100 olika 
länder. Undervisning sker både i japanska och i engelska.  

APU ligger beläget på ett berg ovanför staden 
Beppu, en mindre stad i södra Japan med 
närmare 130 000 invånare. Staden är mest 
känd som en turistort på grund av sina sina 
mångtaliga varma källor, så kallade onsens. 
För att ta sig till centrala Beppu är buss det 
bästa alternativet. Det tar cirka 40 minuter 
från campus och resan går på cirka 25 kronor. 

För att komma till universitetet från 
Fukuokas flygplats kan man ta en direktbuss 
för 3000 Yen. Se till att boka upphämtning vid flygplatsen om du vill göra det smidigt för dig 
och var inte orolig för att missa avstigningen då bussen har engelska röstmeddelanden.  
	  

Kursregistrering och examinationer	  

Till skillnad mot i Sverige, där man får reda på om man har kommit in på kurserna några 
månader innan skolstart, registrerar man sig sex dagar innan kursstart i Japan. Vilka kurser 
som finns tillgängliga släpps två veckor innan kursregistreringen och det är inte säkert att de 
kurserna som fanns förra året är desamma som när man ska registrera dig för den nya 
terminen.  

• I Sverige är en termin 30 högskolepoäng, det är omräknat i veckor (credits) som 16. 
Alltså behöver man komma upp i 16 credits och dessa ska helst vara relevanta för ens 
utbildning om att man ska få det tillgodoräknat av Halmstad Högskola.  

• Terminen i Japan är uppdelad i två kvartal, oktober-november och december-januari. 
Det är helt upp till studenten hur den vill fördela sina credits men man måste minst 
läsa två per kvartal. Man skulle alltså kunna läsa 14 credits första kvartalet och två 
credits andra, eller vice versa. 

• Alla kurser är på två credits utom språkkurser som är fyra credits. Kurser med två 
credits är på 15 lektioner och är ett kvartal långa med två klasser/vecka. Undantag 
nummer ett för vissa två credits kurser som har en lektion/vecka fördelat på en hel 
termin (=15 lektioner). Undantag nummer två är för språkkurserna som är fyra credits, 
och har fyra klasser per vecka. Språkkurserna sträcker sig över hela semestern och blir 
sammanlagt 60 lektioner. 



Information om hur man går 
tillväga för att göra sin 
kursregistrering ges till alla 
nya studenter. Tänk på att 
förbereda dig innan genom 
att skriva ner ett önskat 
schema och se till att inga 
kurser krockar med 
varandra. Se också till att ha 
många kurser i reserv då 
man som utbytesstudent 
registrerar sig efter de 
studenter som ska påbörja 
sitt tredje och fjärde år. En 
kurs som man först hade 
tänkt välja kan vara full då 
det finns ett begränsat antal 
platser på varje kurs.  

Examinationerna skiljer sig från olika lärare och kurser men det är vanligt att en kurs har både 
midterm exam och final exam plus grupparbeten, presentationer och närvaro inräknat i 
betyget. Betyg ges ut i A+, A, B, C och D där D är 60 % av betyget och A+ 90 %, skillnaden 
mellan ett A och A+ är alltså 10 %. Jag fann själv att svårighetsgraden var lättare än på 
Halmstad Högskola men att mer tids lades åt studierna då jag hade mycket grupparbeten och 
hemläxor plus att jag läste mer kurser parallellt än jag var van vid.  

Universitet har också många språkkurser som man kan söka. Jag ville gärna läsa Japanska 
men det fanns tyvärr inte utrymme på mitt schema. Vad man behöver tänka på är att om man 
läser språk behöver man lägga ner väldigt mycket tid på studierna, mina vänner som läste 
Japanska hade läxor varje dag som även betygsattes. Är det något jag ångrar mest från min 
studietid i Japan var det att jag inte hade chansen att läsa Japanska så har ni chansen så se till 
att ta den.  

Boende 

Som utbytesstudent är man garanterad ett rum på skolans campusområde där det finns plats 
för 1300 elever. Studenter tilldelas ett enkelrum om det inte funnits särskilda önskemål om att 
få ett dubbelrum. I rummet finns säng, skrivbord, garderob, tvättställ och toalett. Duschar 
finns ute i korridoren. Boendet fungerade mycket bra för mig men investera gärna i ett par bra 

öronproppar om du är känslig och var beredd på att 
köpa en ny kudde eller madrass om du är ovan vid 
hårda underlag. 	  

Varje våning har plats för cirka 50 studenter och alla 
delar ett gemensamt kök. Att laga mat fungerar 
mycket bra men om man inte har tid eller lust kan 
man äta på skolans cafeteria som serverar både 
frukost, lunch och middag. Min subjektiva åsikt om 



cafeterian är att det är ganska billigt, 30 – 60 SEK 
beroende på hur hungrig man är, men att kvalitén på 
maten är väldigt dålig. 	  

Det finns risk för att känna sig isolerad uppe på berget 
där skolan ligger men bor man på campus kommer det 
alltid finnas folk omkring. Skolan har också ett bibliotek, 
studierum och ett gym. Jag rekommenderar att man blir 
medlem i en eller flera av skolans många 
aktivitetscirklar då det är ett bra sätt att träffa nya vänner. Det finns allt från dans och 

tebjudning till segling och kampsport. 	  

Som utbytesstudent blir man i början tilldelad en 
japansk buddy som hjälper en att komma in i den nya 
miljön. Buddy-systemet fungerade mycket bra och det 
var ett bra sätt att lära känna japaner och vad man kan 
göra i och omkring staden.  	  

Skulle man bli väldigt uttråkad av att bo på campus är 
det inga problem att säga upp sitt rum, få pengarna 
tillbaka och flytta ner till staden. I Japan och Beppu är 

det väldigt lätt att hitta en lägenhet och man behöver inte stå i någon bostadskö. Om man 
flyttar in med en kompis eller två så kommer hyran vara betydligt lägre än vad rummet på 
campus kostar.	  

Höst- och vinterlov	  

I slutet av november har skolan quarter-break i fem till sex dagar beroende på hur ens schema 
ser ut. Jag reste här till Seoul som bara är en timma bort med 
flyg från Fukuoka. Under vinterlovet som varade i nära tre 
veckor reste jag runt i Japan med bil och besökte de flesta 
större städerna. Jag hann även med att åka skidor i en vecka. 	  

Det finns också tid att resa runt då skolan pågår och innan 
den startar. Både Beppu och ön Kyushu som staden ligger på 
har fantastiskt mycket att erbjuda och skolan arrangerar även 

många resor runt om på ön som man kan anmäla sig till.  Japan är i sig är 
så olikt från Sverige och Europa vilket gör att alla småsaker man hittar på 
blir till en upplevelse. 	  

Jag rekommenderar att man har så att man inte behöver oroa sig om sina 
pengar när man är iväg. Priserna är i stort samma som i Sverige men är 
man aktiv och gör många saker tror jag man i genomsnitt kan behöva 
cirka 2000 – 3000 SEK per vecka för mat, shopping och resa.	  



Slutord	  

Jag ångrar inte en sekund att jag åkte till Japan och APU under höstterminen 2010. Att få lära 
sig nya kulturer, utveckla sitt språk och träffa människor från världens alla hörn är en 
upplevelse och erfarenhet för resten av livet. Även om jag fann kvalitén på studierna som 
bristande i vissa fall så fanns det även mycket bra lärare. Bemötandet och välkommandet från 
skolan är exemplariskt och då dagen kommer då du ska hem till kalla och regniga Sverige så 
kommer du med stor sannolikhet inte vilja åka tillbaka.	  

	  

Mer information går att finna på min blogg från Japan: www.linusgoesjapanese.com 

 


