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Värme, resa och skola – Min utbytestermin på NTU, Singapore 

Innan avresa 

Jag sökte utbyte då det verkade vara (och var!) en fantastisk möjlighet att få uppleva nya kulturer och 

växa som individ samtidigt som man var i fas med studierna. För mig var det en självklarhet att söka 

utanför Europa då jag ville utmana mig själv i en ny miljö där den svenska vintern ersattes med 

solsken. När jag äntligen beslutat mig för Asien blev Singapore ett enkelt val då universiteten verkade 

vara av hög kvalité, landet var engelskspråkigt (mer eller mindre sant) och resmöjligheterna oändliga. 

Just NTU valde jag utifrån rykte, tidigare reseberättelser och den estetiskt vackra campusmiljön. 

Utbytet skedde under mitt fjärde år på masterprogrammet Hus- och Anläggningsteknik på 

civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad. 

I ärlighetens namn var mina förväntningar relativt höga i termer av omgivning och resmöjligheter men 

något lägre gällande boende, något som även stämde (se mer nedan). Men innan avgång gjorde jag ett 

fåtal småsaker jag varmt rekommenderar: 

1. Lär känna Singapore! Jag läste tidigare reseberättelser, fakta om landet, människorna och 

kulturen. Exempelvis är det olagligt att tugga tuggummi, äta/dricka på bussar/MRT samt 

korsa gatan där det ej finns övergångsställe. 

2. Vaccination! Jag vaccinerade mig, och det är även vad som är rekommenderat, däremot lärde 

jag känna ett flertal utbytesstudenter som inte valde att vaccinera sig. 

3. Kursutbud! Jag fick ansöka om cirka 10 kurser innan jag anlände till Singapore men blev 

nekad till majoriteten av dessa (i princip alla utbytesstudenter anländer till Singapore utan att 

veta vilka kurser de faktiskt kommer läsa). Detta innebar att jag var tvungen att överklaga 

dessa kurser för att åter kunna ansöka om dessa kurser när man väl anländer (kan vara 

jobbigt). Därför rekommenderar jag att innan avgång ha bra koll på kursutbudet. 

4. Bestäm boende! Jag valde att bo på campus för att kunna spara in på pengar. Campus 

erbjuder boende vars kvalité varierar i allra högsta grad. Vid sökandet fick jag inte välja var jag 

hade velat bli placerad utan blev angiven ett boende baserad på slump. Däremot fick jag välja 

om jag ville dela boende eller bo ensam, men där ensamt boende inte var garanterat. Jag kan 

däremot tipsa och berätta att majoriteten som sökte singel boende även fick det. Jag valde att 

dela rum. 

 

Ankomst 

Jag valde att komma till Singapore några dagar innan skolan började så jag kunde lära känna landet 

och min roomie, något jag även rekommenderar! Det fanns även möjlighet till att få en ”fadder” som 

visade en runt, men det var inget jag kände jag var i behov av. Dessutom var mängden 

utbytesstudenter stor och det var väldigt enkelt att lära känna alla möjliga människor. Det fanns 

mängder av facebookgrupper och evenemang man kunde ta del av för att enkelt lära känna folk! 
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Ekonomi 

Det bästa med att bo på campus var hur billigt det var (varierar beroende på hur fräscht man bor och 

huruvida man har en roomie eller inte)! Jag betalade endast cirka 8000kr för boendet under hela 

utbytesterminen. 

I och med detta klarade jag mig på CSN och kunna unna mig när jag ville och resa när jag kunde. Mitt 

största spartips är att äta på Hawker centers, vilket är foodcourts där majoriteten av alla Singaporianer 

äter. Det är inte endast billigt utan väldigt gott, där man faktiskt kan få en michelinstjärnerätt för 

under 40kr. Missa inte detta! 

 

Boende 

Som tidigare nämnt bodde jag på campus. Jag ansökte om ett dubbelrum och blev tilldelad boende i 

hall 16. En hall som var lite över medelstandard. Detta innebar att jag hade ett rum som jag delade 

med en annan individ samt att pentry och badrum delades med alla som bodde på ens våning. Varenda 

våning är könsuppdelad och alla blir tilldelade en roomie med samma kön. På våningen finns städare 

som upprätthåller renligheten, men var beredd på att denna renlighet är relativt begränsad. De flesta 

halls har en fläkt och en AC för att kunna kyla rummen, men för att få använda AC:en kostar det (har 

för mig att det var 0.3 SGD/h). Vidare kan man välja att hyra/köpa kyl för att ha på rummet. 

Att bo i hall är en upplevelse och en erfarenhet, jag hade ett studentliv som troligtvis skiljer sig en del 

från de som väljer att bo utanför campus. Detta då campus är lokaliserat i utkanten av landet och 

majoriteten av min tid därmed spenderades på campus med andra som valt samma livsstil.  

 

Jag är väldigt glad att jag tog ett dubbelrum, inte endast för att det var billigare men även för jag kom 

överens med min roomie väldigt väl. På grund av detta tror jag inte jag hade haft en lika trevlig 

utbytestermin utan henne. Däremot kan jag självklart inte garantera alla kommer överens med sin 

roomie, det ligger självklart en risk i att dela boende. Det kan dock vara bra att veta att i princip 

majoriteten av alla utbytesstudenter får dela rum med en annan utbytesstudent (min roomie var 

exempelvis från USA).  

Universitetet och studierna 

Om man tycker KTH är stort kommer NTU kännas enormt! Campus är så stort att den har tre 

busslinjer som dagligen cirkulerar, ett stort utbud fotbollsplaner, basketplaner, tennisplaner, pool, 

mängder med mat (däribland kedjor som Subway, McDonalds etc.), stora föreläsningssalar och 

pluggutrymmen. Utifrån detta är inte svårt att förstå att det inte endast är ett tekniskt universitet 

(trots namnet), utan att man kan gå alla möjliga utbildningar på NTU, något jag tyckte var väldigt 

trevligt då jag lärde känna ett flertal människor med helt annorlunda framtidsplaner. 

Vad gäller undervisning löper kurserna över en termin till skillnad från KTH och det är självklart en 

omväxling. Vidare innebär detta att alla tentor faller under en och samma period, något som kan 

kännas som lite överväldigande. Något som är väldigt positivt med NTU är att all undervisning spelas 

in och går att se om vid behov. 

För att ge perspektiv var en vanlig dag att ha cirka 3 timmars undervisning, äta lunch på campus med 

vänner, kanske hänga lite vid poolen för att svalka av och sedan umgås med vänner på kvällen, med 

lite plugg inlagt här och var. 

Kurser 

De första två veckorna av skolan kännetecknas av en add/drop period. Det är i denna period som man 

skapar sitt schema. Kurserna ansöks med hjälp av stars planner, vilket är ett system NTU skickar ett 

mail och förklarar hur det används. Personligen ville jag slippa föreläsningar på fredagar för att 

enklare kunna resa under helgerna (man har alltså samma schema varje vecka, till skillnad från KTH). 
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Jag läste ganska tunga kurser (till stor del i alla fall) och var självklart orolig huruvida jag skulle klara 

dessa. Det var dock inget jag behövde oroa mig för och samma gällde de jag lärde känna. Däremot 

tyckte jag systemet för att ansöka kurser var relativt dåligt och stressigt. Jag rekommenderar därmed 

att ha kollat upp kurser tidigare. 

 
 
Här kommer en närmare beskrivning på de kurser jag läste: 

CV1711 Engineering Drawing & 3D information building modelling  

En kurs där man får finslipa sina AutoCAD och Revit kunskaper. Jättebra assistenter, uppgifter och 

examineringsmetoder. Då jag inte läst en explicit Revitkurs på KTH lärde jag mig jättemycket och det 

krävdes nästintill inget plugg vid sidan om. Examination sker i form av två labbtillfällen då man ska får 

en uppgift att rita i AutoCAD och en i Revit. Rekommenderar starkt! 

CV3012 Steel Design 

Jättebra kurs med väldigt bra lärare och assistenter där man får lära sig använda och designa enligt 

Eurocode 2. Kräver dock att man spenderar lite tid för att hänga med i kursen. Examination sker i 

form av 2 KS och en tenta. Rekommenderar starkt! 

CV4119 Advanced Prefabrication and Precast Construction 

En kurs om Prefab-design. Detta var en förstagångskurs på NTU och det märktes. En väldigt krävande 

kurs med jättemycket potential men det krävdes mycket tid vid sidan om föreläsningarna då man själv 

behövde strukturera upp innehållet. Examination sker i form av en sammanfattning för varje 

föreläsning som lämnas in som en bok, inlämning av uppgifter samt tentamen. Rekommenderar 

denna för de som har ett stort intresse för prefab-design och är villig att plugga. Kursen har, som 

tidigare nämnt, potential och innehållet är verkligen relevant och behandlar praktiska problem. 

Dessutom är Singapore ett ledande land gällande prefab-design. 

 

LG9001 German Language 

Tyska steg 1! Superbra lärare och kurs där man får interagera mycket med de övriga studenterna vilket 

är ett jättebra sätt att lära känna en massa människor! Lärorikt och kul där examinering sker i form av 

muntliga och teoretiska prov som sker kontinuerligt under studieperioden (dvs. ingen tenta under 

tentaperioden). Rekommenderar starkt! 

 

SS9202 Soccer 

Spela fotboll varje onsdagsmorgon i 3 timmar – superkul! Jättebra coach och mycket interaktion med 

sina klasskamrater. Kräver något arbete vid sidan om, men det är nästintill obefintligt. Examinering 

sker både praktiskt och teoretiskt. Rekommenderar för de som gillar fotboll! 

 

CV6313 Shallow and Deep Foundation 

Den enda masterkursen jag faktiskt valde att läsa (resten var på undergradnivå). Väldigt lik foundation 

engineering kursen på KTH (ska gå att bytas ut). Jättebra kurs med jättebra föreläsare. Denna kurs 

kräver dock studier vid sidan om, men jag anser att jag la ned mer tid på stålkursen än denna. 

Observera att alla masterkurser sker på kvällstid då de studenter som är lokala och masterelever har 

ett dagsjobb (exempelvis arbetade majoriteten av de som läste denna kurs med mig redan som 

geotekniker!). Examinering sker i form av inlämningar av uppgifter samt en skriftlig tenta. 

Rekommenderar starkt! 
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Staden och landet 

Singapore är ett väldigt vackert land som präglas av skyskrapor, köpcentrum och en enorm matkultur. 

Tempot i staden runt omkring campus är högt och det är ständigt människor i rörelse. Det var 

definitivt ett ställe där jag trivdes och som är fullt med saker att göra. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Fritiden bestod av resa, upptäcka Singapore, umgås med nya vänner och äta en massa mat! Mitt tips är 

helt enkelt att prova på och göra så många nya grejer som möjligt. Vidare finns även ”klubbar” på NTU 

som man kan gå med i för att enkelt lära känna folk. 

De länderna jag besökte var: 

 Thailand – Ao nang, Krabi. 

 Malaysia – Kuala Lumpur, Malacca och Johor Bahru. 

 Vietnam – Ho chi Minh,  Hanoi och Ha Long Bay. 

 Indonesien – Bali och öarna runt om samt Batam. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Mitt tips är att pröva på så mycket nya saker som möjligt, skapa ett schema som gör det möjligt att 

kunna resa samt att äta så mycket nya maträtter som möjligt. Kolla alltid upp hur läget ser ut i andra 

länder innan man reser dit. Ett tips är att kolla upp UD:s reseinformation (bara att googla). Kolla även 

upp om malariatabletter eller dylikt är behövligt. Det är även alltid lättare att resa lätt, speciellt när 

man reser till miljöer där kollektivtrafiken inte är den bästa – det kan därmed vara bra att investera i 

en bra ryggsäck.  

 Vid frågor går det självklart bra att kontakta mig via aidaib@kth.se.  

mailto:aidaib@kth.se

