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Rejserapport – Studieophold i Qingdao 

新年快乐 – Godt nytår! 

Jeg vil hermed gerne aflægge en kort rejserapport over mit ophold, som Deres fond valgte at yde støtte til. 
Jeg er meget beæret over støtten, der har hjulpet mig med at få denne unikke oplevelse. Udbyttet har været 
stort både fagligt, kulturelt og personligt. 

Mit studie hos PMC Qingdao bar frugt med sig. PMC Qingdao er en forholdsvis lille virksomhed, hvilket 
betyder, at mange processer og operationer ikke kører efter optimale forhold. Der var derfor nok at give sig i 
kast med, og jeg blev hurtig sporet ind på lagerstyring, som blev mit hovedemne. Jeg fik studeret det 
nuværende lagerstyringssystem og udviklet en ny lagerstyringklassifceringsmodel, der skal hjælpe med at 
give overblik og indsigt. 

Derudover har praktikopholdet giver mig stor praktisk erfaring. Jeg deltog aktivt i daglige møder med de 
kinesiske medarbejdere og kom med input til produktionlederen Sven. Det førte til et videre studie af 
effektiviseringsmåling af produktionen, som Sven så som en stor udfordring. Jeg arbejdede på tværs af 
afdelinger for at samle information, data og viden for at måle effektiviten.  

Såfremt De skulle være interesseret i at læse min fulde rapport af mit ophold i Qingdao, kan denne findes på 
AAU’s projektdatabase eller fremsendes over email.  

Den sproglige barrier var en stor udfordring, men dette formåede jeg at få det vendt til et sprudlende 
læringsmiljø. Modsat de 3 internationale ledere, brugte jeg stort set alle mine frokostpauser i kantinen 
sammen med mine kinesiske kollegaer. Mine kollegaer var utrolig entuastiske med at lære mig kinesisk, og 
det er jeg dem dybt taknemmelig for. Mit ordforråd blev mere end fordobbelt, og jeg behersker nu omkring 
1000 kineskse ord og tegn. Det kinesiske kantinemad kan dog på ingen måde gøre sig forhåbninger om at 
modtage en Michelin stjerne inden for den nærmeste fremtid. 

I takt med at den sproglige barrirer blev brudt, åbnede Qingdao som by også op for mig. Jeg kunne lytte med 
ved basale samtaler på gaden, bestille mad på de lokale restuaranter samt øve endnu mere kinesisk med de 
lokale. Det var uden tvivl den kulturelle oplevelse ved at studere i Kina, som jeg har nydt mest af. Jeg 
udnyttede også muligheden for at netværke med de arbejdende danskere i Qingdao. Jeg har fået tilbudt en 
unik mulighed for at afhandle mit kandidatprojekt hos Maersk Container Industry Qingdao, hvilket betyder, at 
jeg næste semester også vil befinde mig i Qingdao. 

Afslutningsvis vil jeg endnu engang udvise min ydmyghed over jeres støtte og henvise til mit regnskab over 
opholdet. Det har for mig været en investering med stort udbytte, der utvivlsomt har været med til at forme min 
fremtidige karrierer. 

Med venlig hilsen 

Morten Sønderlyng 
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Kilde nr. Udgifter Perioder Kinesisk RMB Valuta Total(DKK) Forbrugt(DKK)

Praktiske udgifter
1 Flybilletter t. Beijing t/r Én gang 6.500 0,884 5.745 kr. 5.745 kr.

2 Visum Én gang 1.200 0,884 1.061 kr. 950 kr.

3 Vacciner Én gang 500 0,884 442 kr. 500 kr.

4 Rejseforsikring Én gang 6.000 0,884 5.303 kr. 4.200 kr.

6 Flytteudgifter ved opmagasinering Én gang 3.500 0,884 3.094 kr. 3.100 kr.

Praktiske udgifter total 15.645 kr. 14.495 kr.

Daglige udgifter
5 Leveomkostninger Pr. semester 25.000 0,884 22.098 kr. 19.500 kr.

5 Husleje Pr. Måned 3.500 0,884 18.562 kr. 18.562 kr.

5 Transport(bus, taxa) Pr. semester 5.000 0,884 4.420 kr. 3.500 kr.

5 Kulturelle formål og aktiviter Pr. semester 4.500 0,884 3.978 kr. 2.500 kr.

9 Kinesisk undervisning Pr. semester 10.000 0,884 8.839 kr. 5.500 kr.

Daglige udgifter total 57.895 kr. 49.562 kr.

Uforudset udgifter(1 måneds forlænget Kinesisk VISA ansøgt fra Bangkok)

Flybillet fra Beijing til Bangkok t/r Én gang 3500 0,884 3.500 kr.

2x Togbilletter Beijing til Qingdao t/r Én gang 0,884 700 kr.

DDK

8 Indtægter

SU (Før skat) 6 måneder 5.753 34.518 kr.

Opsparing Én gang 4.000 4.000 kr.

Indtægter total 38.518 kr.

Ansøgt(DDK) Forventet svar Bevilliget

Ansøgte legater

AAU - Internationaliseringspulje 6.000 0 kr.

Randers Realskolens venner NA 3000

Hedorfs Fond 10.000 5.000

Marie og M.B. Ritchters Fond 8.000 8.000

Oticon Fonden 10.000 8.500

Bevilliget total 24.500 kr.

Samlede udgifter der skal financeres -35.022 kr.

Reelt underskud efter opgøresle -5.239 kr.

Opgjort Budget - Praktikophold i Qingdao, Kina

Uddannelsesforløb Valutakurs

Pr. 13/07/2014

88,39Praktiksted: PMC Qingdao, Kina

Scope: Værdikæder og lagerstyringsoptimering

Antal semestre: 1

Studieperiode: August-Januar 2015

Antal måneder: 6

Antal uger: 24

Kilder

Kilde nr. Hjemmeside

1 - Flybillet:  Seneste pris for  2 billetter tur/retur hentet fra Momondo  http://www.momondo.dk/
2 - China visa applicantion center http://www.visaforchina.org/CPH_EN/
3 - Dansk Vaccinationscenters anbefaling: Nordlige Kina i over 6 måneder http://www.danvac.dk/
4 - Studieforsikring hos IDA http://ida.dk/maalgrupper/studerende

5- Tsinghua University' officielle factsheet for udvekslingsstuderende http://is.tsinghua.edu.cn/EN/index.htm
6- Opmagasinering af 50m^2 hos boxit http://www.boxit.dk/boxit-aalborg
7- Priser hentet fra Aalborg universitets http://www.printcopy.aau.dk/

8- Sats for udeboende SU til vidergående uddannelser http://www.su.dk/su/satsersu/
9- Sprogskolepriser i Qingdao(Mandarin undervisning) http://www.applelanguages.com/en/


