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Nanyang Technological University, Singapore 

Innan avresa 
Jag visste att jag ville åka utanför Europa på min utbytestermin. Singapore och NTU blev mitt 
förstahandsval av många anledningar. Inte minst var den geografiska placeringen passande då jag ville 
resa och se andra länder i Sydostasien under min vistelse. Landet fungerar i mångt och mycket som en 
handelshub och många bolag inom den finansiella sektorn har därför verksamhet där, något som 
passar mig. Därutöver har NTU ett bra rykte och jag har vänner som åkt dit innan som också talat gott 
om skolan.  

Några saker som kan vara bra att ha gjort innan man åker: 
- Innan avresa behövdes en del vaccinationer tas. Jag gick till en vaccinationscentral och berättade var 
jag skulle åka så löste de resten.  
- Kurser behöver sökas. NTU öppnar en studieportal någon månad innan terminsstart där man kan 
undersöka och ansöka om kurser. I kursansökan kan det vara bra att inkludera en backup-plan då det 
kan hända att man inte får läsa de kurser man vill. I många fall går det att tjata till sig sina 
förstahandskurser på plats men det är inte säkert. Se till att alla kurser som söks i portalen är 
godkända av programansvarig på KTH. 
- Ansökan om visumet ”Student’s Pass” är obligatoriskt. Glöm inte att ta med fysiska fotokopior till 
ICA (Immigration checkpoint authority) som utfärdar dessa visum i Singapore. 
- Att ansöka om KTH’s resestipendie är att rekommendera. 

Ankomst 
Jag och två vänner flög samma dag som vår sista P2-tenta på KTH (15/1-18). Terminen började den 
15e och därför missade vi de första två dagarna. Det var dock inget som spelade någon större roll för 
vår del mer än att vi missade sista dagen då Visum-utfärdaren ICA var på skolan. Detta löstes enkelt 
genom att boka tid på deras kontor istället. 

En rekommendation är att ha campusrumsadressen, StudentID-nummer och andra detaljer 
tillgängliga under den första tiden då det är många papper som ska fyllas i och detta gör att alla 
processer går smidigare. 

Det fanns många organisationer att engagera sig i. I början av terminen anordnas en mässa där alla 
skolorganisationer berättar om sina verksamheter så om du vill testa någon ny sport (finns exempelvis 
tennis, basket och vattenpolo) så rekommenderar jag att du går till mässan. 

Boende 
En nackdel enligt vissa är att skolan ligger placerad ganska långt ifrån stan (ca 50 min med 
tunnebanan). Därför går vissa ihop och hyr en lägenhet ihop som ligger lite närmare stan (många 
lägenheter har pool, gym och andra faciliteter i anknytning till lägenhetskomplexet). Jag valde dock 
det lite billigare alternativet att bo på campus. Skolan har ingen officiell boendegaranti men jag har 
inte hört att någon student inte lyckats få boende på campus.  

Campus är ett stort område och där ligger över 20 lägenhetskomplex utspridda. I anknytning till 
nästan alla lägenhetskomplex finns även food courts. Alla studentlägenheter har nära till gratisbussar 
som man enkelt kan ta till sina föreläsningar osv. På campus får man önska om man helst vill bo själv 
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eller med en annan student. Singelrummen är mest eftertraktade men det finns ingen garanti på att 
man får ett sådant. 

Lägenheterna är väldigt små, jag bodde i ett singelrum på 12 kvm. Den hade en säng, ett skrivbord och 
en garderob. 

Kurser 
Generellt så upplevde jag att kurserna inte krävde lika mycket arbete som på KTH. Det fanns dock 
väldigt liten tillgång till extentor för samtliga kurser så jag fick tentaplugga på ett lite annat sätt än jag 
är van vid. Jag fick alla kurser utom BF3207 tilldelad direkt men efter lite mailkorrespondens och prat 
med deras studentexpeditionen fick jag även denna. Nedan följer de kurser jag slutligen läste: 

HE4003 Advanced International Finance 
Tillsammans med BF3207 ersätter denna kurs KTH-kursen ME2312. Den handlar i stort om 
grundläggande koncept inom internationell finans så som exempelvis köpkraft och ränteparitet. 
Makroekonomi ligger i fokus och för att förstå hur beroendet mellan länder i en ekonomi ser ut så ges 
man verktyg i form av grundläggande matematiska modeller. Kursen har ett stort grupparbete och en 
tenta. 

BF3207 Alternative Investments 
Tillsammans med HE4003 ersätter denna kurs KTH-kursen ME2312. Kursen består av obligatoriska 
föreläsningar, tre projekt och en tenta. Den har störst fokus på att lära ut vad som traditionellt menas 
med alternativa investeringar, några olika investeringsstrategier som finns och hur man kan mäta 
prestationen hos en investering. Kursen lär också ut vilka typer av hedgefonder som finns och hur 
dessa skiljer sig från varandra. 

MH4500 Time Series Analysis 
Denna ersätter KTH-kursen SF2943. Kursen introducerar tidsserieanalysen och tar upp 
trendpassande, cykelpassande, autoregressiva och moving average-modeller. Även metoder för att 
jämföra prestandan mellan modeller presenterades. Kursen har en midterm-tenta och en sluttenta. 

HE3002 Game Theory & Applications to Social Sciences 
Denna ersätter KTH-kursen SF2972. Ger grundläggande förståelse för strategiskt beteende med 
symmetriskt och asymmetrisk information. Tillhandahåller även metoder för att hitta olika typer av 
jämviktslägen. Kursen har en midterm-tenta och en sluttenta. 

Staden och landet 
Landet har mycket att erbjuda. Det är ett väldigt litet land (dess area är mindre än en fjärdedel av 
Gotlands area) och ändå bor det ca 5,5 miljoner människor där. Det finns många sevärdheter och 
stadsmiljön med de lysande skyskraporna är oslagbar kvällstid. Något jag tyckte var lite jobbigt var 
temperaturen som under min utbytesperiod nästan aldrig var lägre än 30C dagtid eller 25C nattetid. 
Det finns dock AC i alla lokaler. Den höga luftfuktigheten gjorde att det kunde ta dagar att hängtorka 
tvättade kläder exempelvis.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Som jag tidigare nämnt så var en av anledningarna till att jag valde Singapore att jag kunde resa till 
många intressanta ställen. Förutom att se vad Singapore hade att erbjuda så åkte jag till Hanoi, Bali, 
Phuket, Phi Phi, Maldiverna och Kuala Lumpur. Då reseavstånden från Singapore till alla dessa 
destinationer är så korta så blir priserna inte så blodiga så jag bestämde mig för att det var värt det. 

Om man inte vill resa finns det förstås massor av andra aktiviteter att göra runt om i Singapore och på 
campus. Det finns mängder av hemsidor med turistinformation om vad som kan vara värt ett besök. 
På campus finns det en pool, löparbana, tennisbana och många andra saker i anslutning till en av 
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hållplatserna där gratisbussarna stannar exempelvis. Sportcentret är fyllt av studenter nästintill 
dygnet runt. 

Slutligen vill jag rekommendera en del saker som man kanske inte ser så ofta i turistinformationen. Så 
utöver det som diverse hemsidor kan presentera bättre än jag kan så vill jag tillägga följande: 

- Se till att hitta lokala studenter som kan berätta om vad de inte tycker att man bör missa. En 
del lokala studenter kanske inte är så pigga på att uppleva dessa ställen igen men då kan man 
uppleva detta tillsammans med andra mer nyfikna utbytesstudenter. 

- Blujazz bar i närheten av Haji Lane (gatan är i sig en sevärdhet) är häftig för den som gillar 
livemusik. 

- Det finns väldigt många takbarer i Singapore. Många kommer att rekommendera One Altitude 
(högsta byggnaden i Singapore) men jag tycker att det är lite av en turistfälla med hög 
entreavgift och sedan höga priser där inne också. Istället rekommenderar jag LeVeL 33 som är 
världens högst belagda ölbryggeri med gratis entré och i min smak bättre vy (googla för bild). 

- Ät på den billigaste Michelin-restaurangen i hela världen. Den ligger i Chinatown. 

- Ät den singaporeanska endollarsglassen på Helix Bridge under kvällen då skyskraporna lyser. 
Många känner till den som endollarsglassen även om den numera kostar något mer än en 
dollar. 

- Åk till Sentosa och leta på en av de konstgjorda öarna. På en av de konstgjorda öarna (bättre 
beskrivning en googling bort) bor en varan som man kan se från fastlandet. 

- Gå på gratiskonserter på Esplanade nästintill varje dag för att höra singaporeansk livemusik 
men även annat. 

Jag kan skicka video/bilder över hur mitt rum såg ut, dela med mig om vad man bör tänka på när man 
reser till de ställen som jag åkte men jag kan också självklart försöka svara på andra frågor angående 
utbytesterminen så gott jag kan. Bara att slänga iväg ett mail till edvinh@kth.se.  

Till sist önskar jag dig en grym utbytesperiod och ett stort lycka till med ansökan! 


