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Ett fantastiskt halvår i Singapore 

Om du läser det här utgår jag från att du redan nu är lite sugen på att studera utomlands och det har 
du all rätt att vara. Mitt utbyte i Singapore är bland de bästa besluten som jag har gjort i mitt liv och 
det har varit ett äventyr från dag ett.  
I min reseberättelse tänker jag skriva hur det är att studera utomlands och de hinder som man kan 
stöta på och bästa sättet från min erfarenhet att undvika dem.  

Innan avresa 
Jag kan börja med att berätta varför jag sökte Singapore och NTU och sedan kan jag berätta vad som 
förväntas av dig som sökande att göra innan avresan till Singapore. 

Jag visste från början av sökande av universitet att jag ville åka till ett land i Asien. Japan, Kina, 
Sydkorea och Singapore var bland de länderna som jag blev intresserad över. Ett problem som jag 
märkte var att undervisningen på vissa av universiteten inte var garanterad på engelska. Undantaget 
var Singapore där alla kurser som erbjuds var på engelska. Dessutom är engelska det officiella språken 
i Singapore så nästan alla kan prata det flyttande, vilket underlättande vardagen enormt väll nere i 
Singapore. 
NTU valde jag för att de var en bra rankad skola med ett häftigt campus (om du söker hitt så kommer 
du få se hur stort campus är, det är enormt!).  

Så till det lite tråkigare. Vad behövs det för förberedelser och vad förväntas av dig.  
Det kommer krävas en hel del förarbete av dig för att allt ska fungera så smidigt som möjligt. Men som 
alla reseberättelser som jag läste innan mitt utbyte, det är helt klart värt det! 

Det första som du måste göra är att ansöka till universitet genom KTH och bli nominerad av KTH. 
Detta görs via ett brev och en enkel intervju. De frågar mer varför du vill åka och kollar att du har lite 
koll på läget.  

Det jobbigaste och det viktigaste som måste fungera är att hitta kurser som du kan läsa på universitetet 
som matchar ditt program hemma. Under rubriken ”Kurser” kan du läsa hur det går till med att leta 
kurser och söka till kurser på universitet samt hur add and drop period fungerar.  

Sedan är det dags att söka CSN för utbytesperioden. Om jag minns rätt så började add and drop 
perioden den 14 augusti och det är det som räknas som starten på terminen. Den sista tentan på 
campus var den 7 december. Skolan börjar då tidigare men slutar senare vilket är skönt när man 
kommer hem.  

Några betalningar för immigration, visum samt betalningar för att använda skolan anläggningar 
kommer behövas göras. Tror att det totalt blev 120 Singapore dollar. En dollar är ungefär 6 kronor. 
Det kommer slängas dokument i ditt ansikte som du måste fylla i och skicka. Singapore gillar verkligen 
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pappersarbete så det är bara att vänja sig för det kommer vara en hel dokumentation. T.ex. när jag 
skulle spela en fotbollsturnering och jag var tvungen att fylla i mitt blod grupp med mera, mycket 
märkligt.  

Bostad kan du söka till om du vill. Detta görs innan du åker till Singapore, du är mer eller mindre 
garanterad boende på campus om du vill. Mer om detta under boende.  

Ankomst 
Ankomst jaha då var man här i Singapore! Jag landade i Singapore den 7e augusti av den enkla 
anledningen att min boende på campus som jag blivit tilldelad blev tillgängligt den 8e och jag vill vara 
där på morgonen och fixa allt direkt och det fanns inget plan den 8e som passade mina behov. 

På morgonen den 8e tog jag sedan taxi till campus men jag visste inte vart min hall som jag var 
tilldelad låg, så utan den info vart jag skulle så lämnade taxi chauffören av mig på en slumpmässig 
plats på campus och jag fick sedan hitta till min hall själv. Rekommendation från mig till dig är att 
printa ut en karta av campus för det första du ska göra är att hämta ut nycklar från din hall office, jag 
utgår från att du har boende på campus annars hoppa bara över detta, och att bo in dig. 

Från den 8e så händer det inte så mycket de första dagarna du är rätt solo, jag gick runt campus och 
lyckades hitta lite människor att hänga med. Det var bland de sämre med NTU att de inte hade någon 
ordentlig ”nollning” med utbytestudentera utan man var solo från dag ett. Det var ett orientation 
meeting för alla utbytesstudenter där alla samlades i enorm sal och lyssnade på i två timmar om att 
inte bryta lagen och vilka försäkringar vi hade. Rätt tråkigt men kul att se hur många utbytesstudenter 
som går NTU, rekommendera att gå på detta.  

 

Orientation meeting med alla utbyte studenter 

Det finns en chans att få en fadder om man vill, jag skippade detta men vet att några var nöjda som 
gjorde det. Att inte ta en fadder är något som jag nu i efterhand ångrar. 
Lite mer pappersarbete behövs göra efter ankomst. Du ska få ditt studentvisum som gör att du kan 
resa ut och in i landet vilket du förhoppningsvis kommer göra. 

Den riktiga skolan börjar den 14e augusti med add and drop period så från den 8e augusti. Jag reste 
ner till Singapore själv utan att känna någon innan så det var kul att kunna hitta folk att hänga med. 
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Alla sitter i samma båt så var modig och gå fram och var social! 
 

Ekonomi 
KTH är riktigt generösa och ger ett resebidrag på 8000kr som jag använde till flygbiljetter samt 
administrera kostnader från NTU. Jag sökte inga mer stipendium eller bidrag med det finns flera att 
söka. 

Som nämnt tidigare så är det några kostnader som uppkommer i och med att man ansöker till skolan 
och de uppgick till 720 kronor ungefär. 

Boende var väldigt billigt men jag delade även rum med en annan utbytesstudent. Boendet från 8e 
augusti till 15 december kostade 1300 Singapore dollar, vilket är ungefär 8000 kronor.  

Singapore är relativt billigt att leva i, speciellt om du bor och lever på campus. På campus finns det 
massa canteens som säljer all sorts mat. En lunch/middag kostar ungefär 4 Singapore dollar vilket är 
ungefär 24 kronor. Du kommer inte laga någon mat medans du bor här vilket är riktigt najs då det är 
billigare att handla från canteens. Inne i stan blir det lite dyrare och det kostar kanske 70 kronor för en 
middag. Såklart beror detta på vart du äter men jag generaliserar.   

Nu till det ni vill verkligen veta. Vad kostar en utekväll? Som nämnt tidigare så är allt relativt billigt i 
Singapore, undantaget är alkohol och tobak. En öl kan kosta 70 kronor och tobak har jag inga siffror 
på men det är riktigt dyrt. Entrén till en klubb kan kosta 180 kronor men då får man ofta någon drick 
eller liknande vilket gör det lite mer värt. Tjejer får ofta flera drinkar vid entre och de har även nöjet att 
kunna gå ut gratis på ladies night på onsdagar, då alla tjejer har fri entre + några gratis drinkar.  
 
Lösningen som jag och mina polare hittade är mataffären i canteen 2 som har rimliga priser. Så se till 
att hänga med kompisarna innan ni drar in till centrum för att hålla kostnaderna nere.   
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Boende 
Jag sökte enkelrum och delat rum på campus och blev tilldelad ett dubbelrum att dela med en annan 
utbytesstudent. Att söka bostad var väldigt enkel man behövde man klicka i en ruta och skolan gav 
även länkar för de som ville borta från campus. Jag rekommenderar STARKT att bo på campus. Det är 
skönt att ha nära till allt och det är alltid något som händer. Allt från cheerleaders som tränar utanför 
halen till sång tävlingar i gympa hallen bredvid.  

Kostnaden var även billigt som nämnt i ekonomi, med en månadskostnad på cirka 1600 kronor.  

Jag hamnade i hall 3 vilket var den sportiga hallen på campus med en gympa sal i byggnaden. Området 
såg ut som något från en semester resort och vädret i Singapore gjorde att det ibland kändes som jag 
var på semester. Rummet var helt okej stort med bra yta för att studera. Jag delade rummet med en 
amerikan vilket var en kul upplevelse. Rummet i sig var inte så jätte stort men det kändes samtidigt 
inte för trångt och jag upplevde att jag hade tillräckligt med utrymme för att känna mig instäng. 

Boende standarden var bra tycker jag. Hall 3 var bland de äldre hallsen och jag hade det inte lika fint 
som några av mina vänner som hamnade i de nybyggda byggnadndera. I varje hall delar man badrum 
med alla på samma våning, dusch 0ch toalett. Det finns även ett litet pentry där man kan om man vill 
steka saker och laga mat. Alla rum har inte AC! Detta var bedrövligt för de som inte fick. En lösning 
som en vän gjorde var att få ett läkarintyg utskrivet som tvingade skolan att ge han ett rum med AC 
med anledningen att han var från norra Europa och då inte tål det varma klimatet, ett tips om ni skulle 
hamna i denna position. AC drivs av ett kort som man laddar på med pengar och det dras sedan när 
den körs. Det är billigt att använda AC så det är ingen stor grej. Det finns även en stor fläkt i varje rum 
för att kyla ner. 

 

Bild inifrån rummet 
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Skrivbord med lite hyllor 

 

Bild på hall 3 där jag bodde 
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Universitetet och studierna 
Då kommer vi till vardagen. Universitetet och studierna är ju faktiskt varför vi åker på utbyte. NTU är 
ett enormt universitet som sprudlar av energi. Beroende på vilken hall som du hamnar i kan det ta 
olika lång tid att gå till lektionen. Det går tre olika bussar som går runt på campus för att ta sig runt. 
De är gratis och det finns även en app för att titta vart bussarna är någonstans. Appen heter NTU GO! 
Och funkar oftast av tiden.   

NTU har massor av canteens där man kan äta så man blir aldrig trött på maten. Det finns flertal gym 
att gå att träna på men vissa är rätt kassa så det finns ungefär två gym som alla går till. Detta leder 
dock till att det blir väldigt trångt något som du får vänja dig med.  

Sport and recration center är NTU sport anläggning med flertal tennisbanor, två fotbollsplaner, två 
inomhusanläggningar och två pooler, en för simning och en för dykning.  

Kurser 
Nu kommer vi till den kluriga delen med utbyte och den delen som tog väldigt lång tid för mig., att 
välja kurser. 

Jag hade två kurser som var obligatoriska för mig att läsa i mitt program. De resterande poängen 
kunde jag välja som villkorligt valfria poäng eller valfria poäng.  
De två kurserna som jag var tvungen att läsa var HI1031 Distribuerade Informationssystem och 
HI1032 Kommunikationssystem.  

Jag hittade ingen kurs som motsvarade HI1031 Distribuerade Informations på NTU och fick då 
läsa den på distans. Jag hade tur att examinatorn i den kursen tillät mig att göra den på distans och 
alla labbar som skulle göras i den kursen gjorde jag med en svensk som gick på ett annat universitet i 
Singapore. 

För att täcka kursen HI1032 Kommunikationssystem var jag tvungen att läsa två kurser på NTU.  
CE4023 Advanced Computer Networks och EE4761 Computer Networking. 
I de båda kurserna räknade man en hel del matte och är väldigt faktabaserade. Du ska inte förstå hur 
saker ska fungera utan mera memorera, vilket var något som jag inte uppskattade. Jag hade väldigt 
problem med dessa två kurser då man var tvungen att memorera riktigt specifika saker istället för att 
förstå koncepten av teknologin.  

CZ3005 Artificial Intelligence 
Var en kurs som jag själv valde p.g.a. mitt intresse av AI. Denna kurs är väldigt populär så om du ska 
söka den var noga att den är med när du ansöker till skolan. Kursen behandlar ämnet AI väldigt 
grundligt och man behöver ingen tidigare kunskaper. Det kan underlätta att förstå logiska uttryck och 
sök algoritmer. Kurser var medel svår och hade två labbar. 

EE4758 Computer Security och EE8084 Cyber Security  
Dessa två kurser valde jag p.g.a. mitt intresse inom säkerhet och hoppades på att få lite erfarenhet 
inom etnisk hacking och att få koda lite. Tyvärr är dessa två kurser endast fakta baserad vilket var en 
besvikelse för mig. Läraren inom Cyber Security var tyvärr under all kritik och läste monotonisk från 
en powerpoint i två timmar varje lektion.  
Information Security var bättre där läraren var mer trevlig och ville verkligen inom området. Dessa två 
kurser var väldigt lätta speciellt om du har en bakgrund inom IT och data.  

Jag klarade alla kurser och inga av mina vänner som läste på NTU missade en tenta heller. Jag skulle 
säga att nivån på kurserna är något sämre från KTH. Detta är p.g.a. jag anser att KTH har lärare som 
vill lära ut istället för att lärarna med mest titlar lär ut som på NTU. Mina svenska vänner som pluggar 
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i Luleå och Halmstad tycker däremot att NTU hade bra lärare så min slutsats att det beror mycket på 
vilken kurs man läser.  

När du ansöker till universitet tvingar dig de att skriva i tio kurser. Dessa kurser måste inte vara de 
kurser som du slutgiltiga läser på NTU men du kan få några av dessa som för registrerade inför add 
and drop perioden.  

Så var är då add and drop kan du undra. Add and drop perioden pågår i två veckor från att skolan 
börjar och studenter kan då ansöka till de kurser som de vill komma in på. Det är ett kösystem med 
den som först söker in hamnar först in i kö till kursen. Det är därför viktigt att du har flera kurser som 
du kan läsa till utifall en blir helt full. Det jobbiga är även att det gäller att dina kurser inte krockar i 
tidsplanering, d.v.s. att du har två kurser under samma tid för då får du inte läsa den. Det är riktigt 
jobbigt men brukar lösa sig på plats.  

Staden och landet 
Singapore är en modern stad med mycket att göra. Tunnelbanan fungerar utmärkt för att ta sig runt 
och är väldigt billigt. NTU campus ligger cirka 50 minuter från centrum med tåg och bus vilket är lite 
jobbigt. Uber eller Grab är två taxi appar som de flesta använder sig för att sig runt på kvällen då tågen 
slutar gå vid midnatt. Det är också mycket billigare med taxi än i Sverige så det är helt klart ett bra 
alternativ. Jag kan rekommendera Singapore Zoo och Sentosa att minsta åka till en gång.  

De största kulturkrockarna som jag upplevde under utbyte är maten och dialekten shinglish som alla 
från Singapore har. Shinglish är en blandning av engelska, malaysiska, kinesiska och indiska. Detta 
ledde till att jag ibland inte förstod vad de sa trots att de pratade engelska och ibland på lektionerna 
kunde det bli lite förvirrande.   
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Fritid och sociala aktiviteter 
Jag gick med i en taekwondo klubb nere i Singapore vilket jag rekommenderar. Det är en dag då alla 
klubbar på NTU försöker få nya medlemmar. Jag rekommendera att gå nere och försöka hitta en klubb 
då det är ett bra sätt att få vänner med icke utbytesstudenter. Förutom det så spelade jag tennis, 
simmade. 

Jag tog även dykarcertifikat med Padi vilket jag rekommenderar. Kursen innehåll material, pool 
lektioner och en resa till Malaysia. 

Mitt i perioden kommer recess week vilket är en vecka då alla är lediga. Passa på att resa med vänner 
då det är väldigt billigt att resa från Singapore till grannländer. Jag åkte till Vietnam vilket jag 
rekommenderar starkt då det vara nära och billigt.  

Efter att jag var klar med alla mina tentor åkte jag till Syd Korea vilket var en häftig upplevelse. Det var 
jäkligt kallt dock så var reda på det om du ska göra det också.  

 

 

Malaysia dykarresa 
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Rekommendationer och övriga reflektioner 
Skaffa ett ICA Banken kort då många andra kort tar en avgift för att ta ut pengar från automater vilket 
ICA banken inte gör. 
Ta med en router och några nätverkskablar samt en förlängningskontakt med flera uttag åt alla dina 
saker. De använder även brittiska uttag så adapter behövs.  
Gå på så mycket saker som möjligt som skolan och vänner arrangerar för att skapa ett socialt nätverk 
tidigt. Det underlättar att ha vänner att prata med och få hjälpa av. Våga prata med folk alla är lika 
vilsna och förvirrade som du.  
Skolan ger inte heller täcke eller kudde så det behöver du göra. Jurong east och Ikea Alexander ligger 
nära Campus som du kan åka till.  

Min sista rekommendation är kurserna. Var noga och ha flera alternativ utifall något går fel. Skicka in 
dina kurser till programledare för ditt program så det kan godkänna kurserna innan add and drop så 
du vet att du kan ta hem poängen till Sverige.  
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