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Jag läser femte året på civilingenjörsutbildningen i 
elektroteknik, och spenderade VT17 som 
utbytesstudent på National University of Singapore. 
Det var definitivt den roligaste terminen på hela min 
utbildning. Här följer en kort beskrivning av min 
upplevelse tillsammans med tips och råd för dig som 
funderar på att åka eller är redan antagen. 

 
Student Pass 
Tillsammans med antagningsbeskedet följer en e-post 
med information om ansökan för Student Pass. 
Ansökan ska göras online och man får betala ca. 110 SGD för det. Tänk på att skriva ut alla 
betalningsbekräftelser och ta med de till Singapore. Själva studentpasset får man några dagar efter 
terminsstart på NUS. 
 
Boende 
Jag sökte boende på U-Town, vilket är ett campus med flera studentbyggnader. Jag fick ett rum med AC på 
en byggnad som heter Residential College 4 (RC4) som jag tackade ja till. Att bo på campus är en 
upplevelse som jag starkt rekommenderar. Det ger möjligheten att lära känna studenter från hela världen. 
Redan första dagen träffade jag folk från bl.a. USA, New Zealand, Nederländerna, Italien och Schweiz som 
jag fick spendera min utbytestermin med.  
 
Inom byggnaden finns det många så kallade Interest Groups som är bra att ansluta sig till om man vill 
umgås med singaporianska studenter. Jag gick med i en grupp som bestod av te entusiaster. Vi samlades en 
gång i veckan för att dricka te och prata om böcker, filmer, shopping och politik. 
 
När man tackar ja till boende på någon av Residential colleges på U-Town, måste man skriva upp sig på en 
obligatorisk måltidsplan. Då får man frukost och middag 6 gånger i veckan i byggnadens matsal. Till varje 
måltid får man välja mellan 5 olika rätter och det finns bl.a. vegetarisk, indisk och muslimsk mat.  
 
Kurser 
Tillsammans med ansökan som man skickar till NUS får man välja sina kurser, men efter terminsstart har 
man en vecka på sig att ta bort eller lägga till nya kurser. Elektroskolan på NUS är väldigt högt rankad och 
de har många spännande kurser inom elektroteknik, men tyvärr var de kurserna inte tillgängliga för 
utbytesstudenter. Jag kunde inte hitta några relevanta kurser för min inriktning (elkraft), och valde att läsa 
kurser inom filosofi och statistik som jag kommer att tillgodoräkna som mina valfria kurser. 
 
Att bo i Singapore 
Singapore är ett modernt och tryggt land, med många höga byggnader och snygga bilar. Det finns många 
små regler att tänka på, t.ex. att inte dricka/äta på tunnelbanan, inte tugga tuggummi, inte kasta skräp på 
gatan och inte dricka alkohol på gatan efter 22:30.  

 



De flesta upplever Singapore som ett dyrt land, men jämfört med Sverige tycker jag att det var relativt 
billigt att bo i Singapore. Det kan bli väldigt dyrt att handla mat i mataffären, speciellt om man vill köpa 
västerländska varor som ost och bacon. Det finns däremot så kallade Hawker centers som säljer bl.a. 
kinesisk, indisk, malaysisk, indonesisk och japansk mat, och det kostar 4-8 SGD. Generellt sett tycker jag 
att man kommer långt på studiebidraget. 

 
Kollektivtrafiken är smidig och enkel. Man betalar med ett ”EZ-link” kort som man laddar med pengar 
innan resan. För vissa sträckor lönar det sig däremot att åka Uber, speciellt om man är flera som delar.  
 
Resor 
Under mina 4 månader i Singapore åkte jag till Malaysia, Indonesien (Bali), Thailand och Vietnam. Ett par 
månader efter terminsstart har man en recess week. Tanken är att man ska kunna komma ikapp 
kursplanen, men de flesta utbytesstudenter väljer att resa under den vecka. Innan tentaveckan har man 
också en så kallad reading week. Även den veckan kan man använda för att resa. Jag reste alltid med 
kompisarna, och vi brukade bo på vandrarhem. Det var väldigt billigt och om man är flera som åker 
tillsammans så delar man praktiskt taget ett rum med kompisarna. Flygbiljetterna är mycket billiga, speciellt 
om man bokar 2-3 veckor i förväg.  
 
Sammanfattning 
Min utbytestermin på NUS var en av mina bästa upplevelser. Om du funderar på att åka dit så tvivla inte! 
Och om du redan är antagen och planerar din resa har du mycket att se fram emot! Skrolla ner för bilder! 
 
Om du har några frågor får du gärna maila mig J  
tamadon@kth.se 
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