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Titel, en mening som sammanfattar ditt utbyte 

Innan avresa 

Jag valde att söka utbytesstudier då jag tror att det är en nyttig erfarenhet inför framtiden i 
kombination med att det är ett fantastiskt äventyr. Jag kände mig rätt skoltrött och behövde komma 
bort lite från KTH och Stockholm vilket gjorde en utbytestermin till the perfect match! När jag sökte så 
kände jag att jag ville ha sol och värme och sökte därför Australien som första val och Singapore som 
andra. Men då det är väldigt hög intagning och få platser till Australiens olika skolor så hamnade jag i 
Singapore vilket inte gjorde något då det även var dit min pojkvän skulle. Singapore är dessutom den 
perfekta knytpunkten och utgångspunkten till resten av Asien vilket jag utnyttjade till fullo med 
weekends och små resor till andra länder i Asien. 

Ankomst 

Jag kom till Singapore några dagar innan uppropet vilket var skönt då det gav mig möjlighet att landa 
lite i min nya hemstad och nya rutiner. Jag tyckte att det var ett ganska tunt mottagande på NTU, men 
det kan ha varit för att jag inte bodde på campus och därmed missade det mottagande som fanns. Men 
det gjorde inte så mycket då jag lärde känna andra där jag bodde. 

Ekonomi 

Innan jag åkte sökte jag en hel del stipendier och fick faktiskt några! Jag sökte och fick resestipendium 
från KTH, vilket betalade min flygbiljett dig. Utöver det sökte och fick jag även ett stipendium från 
Carl Erik Levin och Sveriges Ingenjörer. Jag hade även sparat ihop en del pengar för att kunna resa 
under och efter min tid i Singapore och utöver det så räckte verkligen studiebidrag och lån från CSN 
för att täcka mina utgifter. Kostnadsbilden i Singapore jämfört med Sverige är ganska lik på många 
plan. Det som är dyrare är alkohol, en öl kan kosta uppemot 150 kr när du är ute, medan mat ute är 
väldigt billigt. Vi handlade och lagade en hel del mat hemma vilket var ungefär samma pris eller lite 
billigare än i Sverige. Kan varmt rekommendera att åka tunnelbanan ut till Changi om man ska resa 
någonstans då det kostar 2 SGD jämfört med 40 SGD som det kostar med taxi. 

Boende 

Jag bodde tillsammans med 5 andra studenter från Sverige i ett lägenhetskomplex som heter 
Lakefront Recidences vid stationen Lakeside. Det ser ut som ett riktigt lägenhetshotell men massor av 
bra faciliteter så som pool, tennisbana, gym och grillplats. Vi betalade 4 600kr var per månad och 
lägenheten vi delade på hade 3 sovrum, kök, vardagsrum, balkong och 2 toaletter. Det var väldigt 
många andra svenskar som också bodde kring Lakeside vilket gjorde att vi umgicks mycket med dem. 
Tillexempel hade vi en kräftskiva med kräftor, pynt och snaps köpta på Ikea i Singapore. Från Lakeside 
till NTU var det bra kommunikationer med tunnelbana och buss och det tog ungefär 20 minuter att ta 
sig hemifrån till skolan om man timeade det bra. Boendestandarden var jättehög och det funkade 
toppenbra, men man får räkna med att det blir ganska mycket dyrare med diverse avgifter, eventuellt 
köp av vissa möbler, AC, gas, slutstädning och hyra. Men jag var supernöjd över att bo i lägenhet då 
det tillexempel blev närmre till stan. 
 
Beroende på vem du är, vad ditt mål med utbytet är och hur du åker till Singapore så skulle jag säga att 
olika boendeformer passar. Jag tror att man har roligare om man bor på campus, man träffar fler 
människor från olika delar av världen och ”tvingas” lära känna nya. Jag åkte tillsammans med min 
pojkvän och då blev det naturligt att vi bodde utanför campus.  
 
Vi fick hjälp av en kvinna som heter Elina Tan som hjälpte oss att fixa boende. Kom ihåg att läsa 
igenom kontraktet ordentligt! 
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Universitetet och studierna 

Nanyang Technological University (NTU) är ett av Asiens absolut bästa universitet och när man går 
runt på campus så känner man att de som går och jobbar på skolan är väldigt stolta över det. Området 
är stort och det går 3 campusbussar runt området som gör det lätt att ta sig om man behöver ta sig från 
en sida till den andra. Men det går även bra att gå runt på campus. Det finns många matställen på 
campus och utöver ställen som Subway, McDonalds, Pizza Hut och så vidare så äter man oftast i 
Canteens som serverar billig mat från hela världen. Det indiska köket blev min favorit, det kinesiska 
köket var ibland lite svårt att förstå och det västerländska var väldigt märkligt. Skoldagarna påminde 
väldigt mycket om hur de ser ut på KTH. Man har föreläsningar, övningar, seminarier och/eller labbar 
innan och/eller efter lunch, som är mellan 12:30 till 13:30. Man har inte raster på samma sätt som på 
KTH så under ett 4 timmars seminarium är det inte säkert att man har någon rast. Det mesta är inte 
obligatoriskt, förutom framförallt seminarierna där man ofta får betyg efter hur mycket man deltar och 
diskuterar. 

Kurser 

Jag läste fem olika kurser i Singapore. Kurserna lästes på ”olika skolor”, hade olika upplägg och olika 
svårighetsgrader vilket var skönt, då det gav en bra och intressant mix. Jag tyckte att upplägget för hur 
man söker kurser var rätt speciellt och hade önskat att någon hade berättat det för mig tidigare då det 
skapade en hel del frustration och stress. Som fjärdeårselev kan man läsa både kurser på UG nivå och 
PG nivå, men jag valde att bara läsa på UG nivå då dessa dels var lättare att söka, men även att de gick 
på dagtid. PG-kurserna går ofta på kvällar. 
 
Stegen för att söka kurser är: 

1. Du söker 10 kurser när du söker till skolan 

Här kan det vara bra att kolla upp rätt noga vad det är du måste läsa, vad du vill läsa och vad 

skolan har att erbjuda. Många kurser är inte tillgängliga för utbytesstudenter så kolla på deras  

listor när du söker. 

 

 

2. E-request öppnar för att kunna skicka in ansökan om att läsa fler kurser. 

Det här var en grej som jag hade missat helt vilket gjorde att jag när jag kom till Singapore 

vara hade fått 1 kurs godkänd. 

 

På NTU måste man först skicka ett E-request om att få söka kursen (ja du läste rätt, man 

måste ansöka om att få söka kursen) och sedan kan man söka kursen i systemet. 

 

Du kan skicka in 10 kurser åt gången och kan sedan söka nya när du fått dem beviljade eller 

avslagna. 

 

3. Add/Drop perioden 

Add/Drop perioden börjar första veckan i skolan och sträcker sig över de två första veckorna. 

Under den här tiden är i princip det enda du gör att sitta och försöka pussla ihop schemat med 

de kurser och gruppkoder du vill läsa, skicka E-request på nya kurser du kan tänka dig läsa 

och sedan vänta på att få svar. När du hittat ett schema som funkar skickar du in det och på 

kvällen får du sedan veta om du fått kurserna eller inte. Om inte så kan man försöka igen med 

samma kurser dagen efter, eller skicka nya E-requests på kurser. 

 

Den här perioden var stressig och jobbig men det löser sig alltid. När add/drop perioden 

började hade jag lyckats få en kurs men när perioden var slut så hade jag lyckats få ihop ett 

schema jag kände mig nöjd med, även om jag ett tag trodde att jag skulle tvingas åka hem till 

Sverige igen för att jag inte fått några kurser. Stressa inte upp dig, det löser sig. Kanske inte på 

det sätt du tänkt från början, men det löser sig på ett sätt eller annat! 
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Kurserna jag tillslut läste var följande fem kurser: 
 
CZ3005 Artificial Intelligence:  
Det här var den enda obligatoriska kursen från KTH som jag lyckades hitta och få läsa på NTU. 
Den var intressant och hade samma innehåll som kursen på KTH. Examinationen bestod av två 
laborationer och en tenta. Kursen vad väldigt grundläggande och byggde vidare på det man lärt sig 
om sökträd och sökalgoritmer, i Tillämpad datalogi på KTH. 
 
CZ3002 Advanced Software Engineering: 
Det här var den enda kursen där jag ”tvingades” arbeta med Singaporeaner. Kursen är ett riktigt 
utvecklingsprojekt där föreläsningar och teori varvas med laborationer och praktiskt arbete. Totalt 
var vi två utbytesstudenter i den här kursen där man skulle arbeta i grupper om sex, vilket gjorde 
att vi arbetade tillsammans med fyra Singaporeaner, vilket var jätteintressant och nyttigt. 
Examinationen bestod av ett projekt och en tenta där projektet var ganska tidskrävande men 
roligt. Projektet innebar att man skulle utveckla en app från början till slut med de verktyg inom 
projektledning man fick från föreläsningarna. Kursen var en blandning mellan 
Projektledningskursen och kursen i Programutvecklingsteknik på KTH och jag skulle säga att den 
är perfekt om man kan tänka sig arbeta med projektledning inom mjukvaruutveckling. 
 
HP0301 Psychology for Sustainability:  
En ganska flummig men vettig och intressant kurs. Kursen behandlade vilka de psykologiska 
orsakerna till nedskräpning, miljöförstörelse och ett ohållbart beteende. I den här kursen var det 
väldigt många utbytesstudenter vilket var intressant då kursen till stor del bestod av diskussioner 
kring hur man ser på sustainability och hur man tror att befolkningen i ens hemland ser på det. 
Den här kursen hade en tretimmarsföreläsning i veckan och betyget baserades på ett projekt där 
man skulle ändra på ett ohållbart beteende hos en själv, ett projekt där man skulle få andra att 
ändra ett ohållbart beteende och 2 kontrollskrivningar baserade på föreläsningarna. Kursen väckte 
och utvecklade en medvetenhet som jag kommer att bära med mig resten av livet. Kan varmt 
rekommendera dokumentären Before the Flood, med Leonardo Dicaprio som vi såg under kursen. 
 
MA4850 Supply Chain & Logistics Management:  
En klassisk kurs i supply chain och logistik där det var stort fokus på att räkna på det snarare än 
teori och analys. Gav en bred och bra grund i vad det innebär, och framförallt hur man räknar på 
det. Föreläsning XX gånger i veckan. Väldigt stor klass så det var ibland svårt att höra vad 
föreläsaren sa om man satt för långt bak. Bra övningar med home works som verkligen förberedde 
en för tentan. Utöver tenta så hade man två kontrollskrivningar under kursen, baserade på 
föreläsningsmaterialet och home worksen. 

 

HE4005 Growth Theory & Empirics:  

En kurs i tillväxtteori som man skulle kunna säga blev som en fortsättning och fördjupning av 

macroekonomi. En kurs med ganska tung arbetsbörda där det var en föreläsning och en övning i 

veckan med home work till varje övning (där man bara fick veta de rätta svaren om man gick på 

övningen), två projekt och en tenta. Även om arbetsbördan var ganska hög så var det den absolut 

bästa kurs jag läste i Singapore. Föreläsaren James var engagerad, utmanande och extremt duktig 

vilket gjorde att man verkligen ville göra sitt bästa. Kursen handlade om vad olika delar som 

påverkar tillväxten i ett land och jag fick arbeta med regression, rimlighetsprövningar och 

diskussioner kring hur verkligheten skiljer sig ifrån teorin. Rekommenderar verkligen den här 

kursen om man tycker att det är kul med analyser av hur vår ekonomi ser ut och varför. Intressant 

med skillnader i tankesätt mellan Singpaore och Sverige också. 

Staden och landet 

Singapore är ett väldigt ”ungt” land då det bara funnits i 52 år. Detta känns både i befolkningen och i 
fasaden då man känner att landet inte alls har samma känsla och historia som man kan känna i 
exempelvis Europa. Det är ett extremt välfungerande land med mycket lagar och regler vilket gör att 
staden dels känns väldigt ren och fräsch men även att man känner sig väldigt trygg. Men de har även 
regler som är svåra att anpassa sig till, det är exempelvis olagligt att dricka vatten på tunnelbanan, 
vilket blir jobbigt om du varit nära att missa den och därmed sprungit och är jättetörstig. Singapores 
befolkning är väldigt blandad och även om man tänker att staden borde vara väldigt västerländsk så 
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ligger den trots allt i Asien och därför fortfarande väldigt asiatisk. Det härliga med att befolkningen är 
väldigt blandad är att det finns fantastiskt mycket spännande och god mat. Singapore ligger perfekt till 
för att åka till resten av Asien vilket vi nyttjade då vi för en riktigt billig peng kunde åka iväg en 
långhelg till exempelvis Vietnam, Indonesien och Malaysia. 

Fritid och sociala aktiviteter 

På fritiden försökte vi resa så mycket som möjligt, äta så mycket som möjligt och spela så mycket 
tennis vi bara kunde! Jag hade aldrig spelat tennis förut men efter att ha spelat det några gånger i 
veckan måste jag ändå säga att jag blev rätt duktig. Vad gäller maten så åt jag och mina roomies ofta 
ute, då vi alla har en passion för att äta god mat och prova ny mat. Det finns flera spännande 
stadsdelar som präglas av ett eget kök och att åka dit blev nästan som en liten miniresa. Om du åker 
till Singapore får du inte missa Butter Chicken och Naan i Tekka-center Little India, du får inte missa 
fried dumplings i Peoples Park China Town och du får inte missa kebaben på Arab Street. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

I övrigt så rekommenderar jag att du inte stressar upp dig över kurserna- det löser sig! Testa mycket 
mat, njut av Asien och länderna runtomkring, men glöm inte att även njuta av Singapore och sist men 
inte minst: Underskatta inte fukten och regnet, det kommer att vara riktigt blött ibland! 

 


