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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Christopher Herron  Vt19 

Utbytesuniversitet     

National University of Singapore 

Utbildningsprogram     

Civ. Maskinteknik - M.Sc Tillämpad Matematik  

     

     

Utbyte National University of Singapore 

Innan avresa 

Jag valde Singapore eftersom det är engelsktalande och en bra hubb för eventuella resor. Jag valde 

NUS eftersom det är en bra skola och hade mina kurser. Innan jag åkte tog jag hepatit A/B vaccin. 

Ankomst 

Terminen började samtidigt som i Stockholm. Veckan innan fanns en orienteringsrunda man kunde gå 

på, men hörde att den inte var särskild bra. Ankomsten och registreringen var extremt smidig om man 

förberett sig med alla papper. Om du har tentor på KTH och kommer några dagar senare är det inga 

problem så länge du mailar NUS och bokar en egen registreringtid. Hade jag vetat detta hade inte 

skippat min ena tenta.   

Ekonomi 

Med utgifter, mat, resor och andra nöjen använde jag i snitt 19000kr i månaden. Då köpte och gjorde 

jag i princip vad jag ville. Sök stipendier och ta merkostnadslån. KTHs olika skolor brukar även ge 

resebidrag.  

• Länk till Carl Erik Levins - http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Levin.aspx 

• Länk till Anna whitlocks - https://www.whitlocks.se/  

Boende 

Jag bodde mitt i stan där jag och några andra hyrde en condo av ett företag som har massa lägenheter. 

Vi var 6 personer och var 2 i varje rum. Var extremt nöjd med läget förutom att det tog 45 minuter till 

NUS. Poolen var sjukt bra, men "gymmet" var riktigt dåligt. Allt ingick i hyran förutom el och vi 

betalade 1000 dollar per person (c.a 6800kr). Hyresvärdarna var helt okej, de är väldigt flexibla men 

känns lite oseriösa ibland. Rekommenderar detta alternativ över att gå via en agency eftersom det är 

mycket smidigare när allt ingår i hyran. https://www.singaporehousingcompany.com/  

Om du vill ta del av campuslivet och fokusera mer på studierna rekommenderar jag att bo på campus, 

det är dessutom mycket billigare. Utown som är studentrum på campus är riktigt bra av vad jag har 

sett! 

Universitetet och studierna 

Campuset är enormt och man tar interna bussar för att ta sig runt campus. Science skolan som jag 

hade ¾ kurser i ligger väldigt nära tunnelbanan (Kent Ridge). Det finns massa food-courts och ställen 

man kan köpa dricka och mat runt campus. 

De flesta studieplatserna är utomhus och de som är inomhus är ofta för kalla och för tysta för min 

smak.  

Alla lektioner spelas in dvs. du behöver inte gå på föreläsningarna vilket är skönt. Dock är allting på 

powerpoint vilket jag tycker är riktigt tråkigt när man pluggar matte och datakurser. Generellt var 

mina lärare väldigt tråkiga. Dessutom fanns det knappt något material att plugga och deras övningar 

är 45min vart läraren bara ger en svaren utan att förklara hur man ska tänka och strukturera ett 

problem.  

http://www.stiftelseansokan.se/Pages/Levin.aspx
https://www.whitlocks.se/
https://www.singaporehousingcompany.com/
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Det är väldigt enkelt att bli godkänd på NUS. Jag pluggade ¼ av vad jag gör på KTH och klarade alla 

kurser.  

Kurser 

På den här hemsidan https://nusmods.com/modules hittar du alla kurser och scheman. På NUS får 

inget krocka i schemat! Sen släpper de en lista med kurser som vi utbytesstudenter får söka, kolla förra 

året om kursen erbjuds http://www.nus.edu.sg/registrar/info/ng/NG-Modules.pdf . Jag valde att läsa 

4 kurser vilket motsvarade 24hp, du måste minst läsa 3 för att få visumet. 

 

ST3131 Regression Analysis  

Ersätter SF2930 - Regression Analysis 

ST3247 Simulation  

Ersätter SF2955 Computer Intensive Methods in Mathematical Statistics 

MA4260 Stochastic Operations Research 

Ersätter SF2863 Systems Engineering 

CS2030 Programming Methodology II 

Valfri kurs 

TIPS för Mastern: 

Läs DD1320/21 (eller liknande), DD1380 och SF1811/61 som valfria i 3an. 

 

Om du vill förenkla ditt utbyte försök läsa en masterkurs i 3an.  Jag läste MJ2380 (teknikprofil för 

maskin) vilket betydde att jag hade en extra valfri på utbytet.  

 

 

Staden och landet 

Staden är riktigt häftig! Massa höghus och coola barer och sen finns det även riktigt fina stränder ute 

på Sentosa. Man märker snabbt att det är ett litet land till yta och allt är i närheten, speciellt om man 

bor i stan. Jag lagade inte mat en enda gång i Singapore eftersom det är så billigt att äta ute (billigare 

än att laga). Tunnelbanesystemet är väldigt bra och generellt är allting väldigt tydligt så det tar inte 

lång tid innan man känner sig bekant med området.  

Tycker inte det är en särskild stor kulturkrock eftersom alla pratar engelska. Dock pratar vågar ingen 

ställa frågor på lektionerna eller svara på frågor som läraren ställer vilket jag tyckte var väldigt 

konstigt. Tydligen vill man inte riskera att ”lose face” genom att säga fel eller visa att man inte kan.  

Fritid och sociala aktiviteter 

Jag kände ganska många i Singapore och fick lära känna många nya via mina roomies så hade alltid 

någonting kul att hitta på. Det blir mycket att man går ut och äter för att upptäcka ny mat och tar 

någon öl. Vi hängde mycket vid vår pool som var riktigt lyxig.   

På campus finns massa saker att vara aktiv inom, men har dålig koll eftersom jag inte bodde där.   

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag reste till: 

• Bintan (rekommenderar) – 1h med färja från Singapore, var riktigt mysig ö och det finns fina 

stränder. Vi var exempelvis på ett ställe som heter white sand island. 

https://nusmods.com/modules
http://www.nus.edu.sg/registrar/info/ng/NG-Modules.pdf
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• Malacca (rekommenderar inte) – Åkte buss från Singapore vilket tog 6h istället för 4h. Vi 

bodde extremt lyxigt för 150kr natten men sen var staden väldigt tråkigt och kändes ”ofräsch”. 

2 nätter räckte gott och väl. 

• Bali (rekommenderar) – Jag var där 2ggr och gillade maten och stämningen väldigt mycket. 

Testade även att surfa vilket var kul. Jag var i Seminyak och Canggu var den sistnämnda var 

mycket bättre eftersom det var mindre turistigt och närmare stranden.  

• Manilla (rekommenderar inte) – Är glad att jag varit där men rekommenderar inte att åka dit 

om man inte känner någon som bor där. De finns väldigt fattiga områden och det är inte 

världens säkraste stad. Det känns som ett mycket sämre Singapore.  

• El Nido (rekommenderar) – Sjukt häftigt med island hoping och snorkling i det klaraste 

vattnet och någonsin sett. God mat och massa barer vilket gav en väldigt unik upplevelse. 

Generellt är alla ställen extremt billiga jämfört med Singapore/Sverige!   


