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Utbytestermin på Nanyang Technological University, Singapore 

Innan avresa 

Jag valde att plugga i Singapore för att det är ett fint och välutvecklat land med engelska som officiellt 

språk. Även på grund av det varma klimatet samt att landet har en blandning av olika asiatiska 

kulturer som skiljer sig mycket från Sverige vilket kändes roligt att få uppleva. 

Det var en del förberedelser att göra innan utbytet, bland annat vaccinationer, visum, söka kurser och 

boende. Visum, så kallat Student Pass, kurser och boende på campus ansökte man om via internet 

några månader innan avresa vilket var bra men det tog en del tid. Student Pass (visum) färdigställs på 

skolan under de första dagarna av terminen, men ansökan sker som sagt online tidigare. Kurserna 

fastställs under de två första veckorna av terminen då det är en så kallad ”Add/Drop” period.  

Ankomst 

Jag kom till Singapore tre dagar innan terminsstart vilket var tillräckligt även om det hade varit skönt 

att ha lite mer tid på sig att anpassa sig till tidsomställningen innan skolan drog igång. Veckan innan 

terminen började var det någon välkomstföresläsning för alla utbytesstudenter och det fanns även en 

fadderorganisation som man kunde anmäla sig till för att bli tilldelad en fadder, dvs en student på 

NTU. I övrigt var det inget organiserat mottagande i form av aktiviteter eller liknande, det är tydligen 

mer sådant inför höstterminen.   

Ekonomi 

Det mesta är ganska dyrt i Singapore jämfört med övriga länder i Sydostasien men mat går att köpa 

rätt billigt på food courts, speciellt på campus där det går att få en bra måltid för ca 30 kr. Boende är 

hyfsat billigt om man bor på campus men i övrigt ganska dyrt. Några andra obligatoriska avgifter i 

samband med utbytet var visumkostnader (ca 800 kr) och ”Student Miscellaneous Fees” på NTU (ca 

1000 kr). 

Boende 

Jag bodde i ett så kallat ”singelrum” på campus i Pioneer Hall med delat kök och badrum som fanns i 

korridoren på varje våningsplan. Jag ansökte om boende på campus online via NTU några månader 

innan ankomst och fick besked om boendeform drygt en månad innan avresa. Skolan informerade alla 

utbytesstudenter när det var dags att ansöka om boende på campus och numera är alla 

utbytesstudenter som kommer dit som ”undergraduate” garanterade någon form av boende på 

campus. Priserna på rummen varierar beroende på om det är dubbelrum eller singelrum, nytt eller 

gammalt och har AC eller inte. Jag betalade ca 10600 kr för hela terminen, dvs för fyra månader.  

Jag trivdes bra med att bo på campus då det var lätt att träffa andra studenter och nära till skolan, 

matbutiker och billiga food courts mm. Man fick dessutom tillgång till en pool, flera gym och andra 

sportanläggningar på campusområdet. En nackdel var dock att det tog lång tid att ta sig in till stan, 

drygt 1 h kommunalt.  

Universitetet och studierna 

Undervisningen och studieupplägget på NTU skiljer sig en del från KTH då man läser alla kurser 

samtidigt under en termin, ca 5-6 kurser beroende på storlek, och tentar av alla kurser under tre 

veckor i slutet av terminen. Schemat såg likadant ut från vecka till vecka och alla mina kurser hade en 

föreläsning per vecka som var tre timmar lång (förutom en onlinekurs jag läste). I övrigt var det egna 
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studier inför midterms och quiz mm samt en del grupparbeten. Alla mina kurser var på engelska och 

föreläsningarna spelades in och lades upp på respektive kurshemsida.  

Kurser 

Jag läste flera olika miljökurser under mitt utbyte vilket var väldigt intressant då man bland annat fick 

ett annat perspektiv på vissa miljöfrågor. Jag planerar att tillgodoräkna kurserna som valbara kurser. 

Man ansökte om ett antal kurser i samband med ansökan till NTU som gjordes i september om man 

skulle dit under vårterminen. Alla mina kurser blev inte godkända och registrerade i förväg men under 

de två första veckorna av terminen är det Add/Drop period där man kan registrera och avregistrera sig 

på olika kurser. Kurserna jag fick läsa till slut var:  

- Environmental impact assessment (kurskod EM9106) 

- Climate & Climate change (ES8007) 

- Sustainability practices for urban & marine environment (EN0001) 

- Environmental sustainability (ES8006) 

- Principles of strength training (SS9002) 

- Sustainability: Seeing through the haze (GC0001, onlinekurs) 

Staden och landet 

Singapore är ett jättefint land med mycket grönska och en häftig blandning av nya skyskrapor och 

äldre låga byggnader. Landet består av en blandning av olika asiatiska kulturer, bland annat kinesisk, 

indisk, indonesisk och malaysisk kultur, vilket till exempel märks tydligt på alla food courts. Singapore 

är också ett väldigt internationellt land då det finns människor från massa olika länder som jobbar och 

studerar här.    

Fritid och sociala aktiviteter 

NTU campus har ett stort utbud av olika idrottsanläggningar, bland annat för tennis, squash, 

badminton, basket, fotboll, handboll och simning. Alla dessa anläggningar är gratis att använda för 

studenter på NTU. Jag spelade en del badminton och squash med kompisar, dessa banor kunde enkelt 

bokas online. På fritid och helger åkte jag och mina kompisar ofta till stan och till Sentosa som är en ö i 

södra Singapore med konstgjorda stränder, strandpromenader, nöjesparker och massa andra 

aktiviteter. På helgerna reste vi även några gånger till länderna runt omkring, bland annat Malaysia, 

Thailand och Filippinerna.   

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag rekommenderar verkligen att åka på utbyte till Singapore eftersom det är ett mångkulturellt land 

med många trevliga och hjälpsamma människor samt ett mycket internationellt land där det är lätt att 

träffa människor från olika delar av världen.   


