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Utbytestermin på National University of Singapore 

Hej!  

Jag heter David Fridlund och pluggar för närvarande tredje året på Industriell Ekonomi med 

inriktning mot energisystem och hållbar utveckling. Under hösten 2017 läste jag en utbytestermin vid 

National University of Singapore (NUS) och nedan följer en kort berättelse av min tid i Singapore som 

jag hoppas kan vara till hjälp för er som planerar att åka på utbyte! 

Innan avresa 

Innan avresa är det en hel del som ska göras. Det första som du behöver göra är att du ansöker om 

utbyte via KTH. Denna ansökan är likadan för  alla utbytesuniversitet och det finns mer information 

om den på KTHs hemsida. Om KTH sedan nominerar dig till utbyte behöver du även skicka in 

ansökan om utbyte till NUS. Detta är lite krångligare med mer administrativt arbete men allting sker 

online och det skickas ut mer än tillräckligt med information via mail till alla nominerade. Du kommer 

även att behöva söka kurser i samband med ansökningen. Detta kan vara svårt men jag 

rekommenderar att lägga ner lite tid på att hitta kurser som du kan tillgodoräkna dig då det 

underlättar senare. Om du inte hittar eller får alla kurser du tänkt dig så finns det även en s.k. add-

drop period på NUS precis innan terminen börjar. Under denna två-dagars period kan du söka nya 

kurser som du hellre vill läsa under terminen. NUS skickar ut en lista på kurser som finns tillgängliga 

för utbytesstudenter men två hemsidor som även kan vara bra att kolla är https://nusmods.com/ där 

bl.a. studenter beskriver hur de upplevt kurser de tagit och 

http://www.nus.edu.sg/nusbulletin/search-modules/ där det finns kortare beskrivningar om alla 

kurser på universitetet. Dessa beskrivningar kan du också bifoga när du ansöker om att tillgodoräkna 

en kurs. 

Viktigt innan avresa är såklart också att ansöka om boende. De allra flesta utbytesstudenter får boende 

på campus men det garanteras inte. Ansökan sker online och instruktioner skickas ut via mail. Mer 

information om boende finns längre ner under avsnittet boende. 

Innan terminen börjar får du också inloggningsuppgifter till NUS interna nätsystem. Det är en hel del 

olika hemsidor där vissa hemsidor har olika användarnamn och lösenord så en rekommendation är att 

skriva upp vilka användarnamn och lösenord som hör till de olika hemsidorna. Extra viktigt är att 

hålla koll på hemsidan MyIsis där betalningar för boende och diverse avgifter sker.  

Förutom NUS interna nätsystem behöver du ansöka om studentvisum på ICAs hemsida (Immigration 

& Checkpoints Authority of Singapore) via en SOLAR-application. Instruktioner om detta skickas 

också ut på mail men viktigt att komma ihåg är att betala processing fee (30 SGD) för att din ansökan 

ska behandlas av ICA. När din ansökan har bearbetats ska du även betala ytterligare en avgift för 

visumet på 60 eller 90 SGD. För att slutföra ansökan behöver du lämna vissa fysiska dokument till ICA 

men detta anordnas av skolan när du väl är på plats och det är inget som måste göras innan du åker. 

Första gången du anländer till Singapore och går genom passkontrollen behöver du således inget 

studentvisum utan du får du ett 90-dagars turistvisum som är tillräckligt tills du får ditt riktiga 

studentvisum. 

Försäkran för utbyte sker genom ett samarbete mellan KTH och Kammarkollegiet. Det enda du 

behöver göra är att att hämta upp Kammarkollegiets försäkringskort hos internationella koordinatorn 

innan du åker. Denna försäkran gäller för resa fram och tillbaka mellan Sverige och Singapore och för 

hela studieperioden i Singapore. För resor utanför Singapore behöver du en separat försäkring. Jag 

https://nusmods.com/
http://www.nus.edu.sg/nusbulletin/search-modules/
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tecknade ERVs försäkring ”Backup Basic” då jag reste utanför Singapore. Du kan teckna den medan du 

är i Singapore så länge du skickar ett mail till deras kundservice och berättar att du redan befinner dig 

utomlands vid tiden av tecknandet. De svarar snabbt på eventuella frågor och jag hade inga problem 

med deras försäkring. Ett annat alternativ är att utöka din hemförsäkring för längre vistelse 

utomlands. Att utöka din hemförsäkring brukar oftast vara dyrare men det kan vara värt att kolla upp 

hur det ser ut med just ditt försäkringsbolag.  

Till sist kan det vara bra att vaccinera sig innan avresa. Singapore är väldigt säkert (kranvatten är 

drickbart, det är väldigt rent och det finns nästan inga myggor eller andra djur att oroa sig över) men 

för resor utanför Singapore kan det behövas en del vaccinationer. Kolla upp med en vaccinationsbyrå 

innan du åker vad som gäller för de länder du tänkte resa till. Det går även bra att vaccinera sig i 

Singapore men det kan vara skönt att ha det gjort innan avresa. 

Ankomst 

Jag befann mig i Singapore ca 2 veckor innan studiestart. Jag tyckte det var var väl värt att ha lite fritid 

innan skolstart för att hinna utforska staden och träffa andra utbytesstudenter utan att behöva 

koncentrera mig på några studier. Innan kurserna drar igång finns det en del anordnade event för 

utbytesstudenter. De är väl organiserade och jag föreslår att gå på så många event som möjligt för att 

träffa andra människor. Även om eventen var bra så var det tillsammans med andra utbytesstudenter 

som jag hade de bästa upplevelserna då vi utforskade på egen hand. Så en rekommendation är att vara 

aktiv och hitta på saker tillsammans med andra utbytesstudenter, det finns väldigt mycket att göra 

överallt runt om i staden och det är lätt att ta sig runt på egen hand. 

Om du ska stanna ett år i Singapore måste du även göra en hälsoundersökning under de första 

veckorna i samband med din visumansökan. Det finns ett hälsocenter på campus där denna 

undersökning kan genomföras men för dig som endast ska göra en utbytestermin behövs det inte. 

  
Supertree Grove i Gardens By the Bay          Utsikt från Pulau Ubin, ö strax utanför Singapore 

 
Vy över Marina Bay under Singapores nationaldag den 9 augusti 
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Ekonomi 

I Singapore är det mesta billigare än i Sverige. En normal lunch i s.k. foodcourts och hawker centres 

(där lokalbefolkningen äter) kostar runt 30 kr. Det finns även vanliga restauranger som är lite dyrare 

men där äter man mer sällan, speciellt som student. Eftersom det var så billigt att äta ute lagade jag 

ingen mat själv. Det finns många köpcentrum där man kan köpa kläder och det är för det mesta 

billigare än i Sverige, även om det också finns väldigt exklusiva butiker i vissa områden. Transport är 

billigt och en resa med tunnelbanan eller buss kostar ca 5-10 kr, beroende på avstånd. 

Kommunaltrafiken fungerar väldigt bra och det går att ta sig i stort sett överallt i hela staden. 

Mobiltelefoni är något dyrare än i Sverige och det finns två stora operatörer att välja mellan; Singtel 

och StarHub. De är likvärdiga i pris och täckning och de har båda paket för att kunna surfa och ha 

tillgång till internet utomlands som går att köpa till. 

KTH delar ut ett resestipendium på 8000 kr till alla som ansöker så missa inte att ansöka om det. Det 

finns även ett stipendium som Singapores regering ger ut till några få utbytesstudenter varje termin. 

Ansökningsprocessen är omfattande och antalet som får detta stipendium är få men det kan vara värt 

att kolla upp då stipendiet kommer täcka i princip alla utgifter under din termin. Mer information 

finns på http://www.nus.edu.sg/iro/fa/sch/in/duo.html. Det finns även många svenska stiftelser som 

ger ut stipendium till svenska utbytesstudenter så börja tidigt att leta och försök hitta något som 

passar dig. 

Boende 

De allra flesta utbytesstudenter bor på campus och det finns flera olika områden med studentboenden. 

Det område jag bodde på kallas Prince George’s Park (PGP) och är det området där det bor flest 

studenter. På PGP är det studentkorridorer där man delar antingen både kök och badrum eller endast 

delar kök med ca 10 andra studenter. Vissa rum på PGP har AC men de flesta har endast en fläkt och 

så var även fallet för mig. Jag trodde det skulle bli väldigt jobbigt utan AC, speciellt under natten, men 

efter ett par dagar vande jag mig vid värmen och hade inga problem med att sova. På PGP finns det en 

hel del faciliteter som tennisbanor, basketplaner, gym, två foodcourts, en snabbmatsrestaurang och en 

mataffär. Det är således bekvämt att bo där då allting finns nära till hands.  

Ett annat stort område på campus är University Town (Utown). Där finns också allting nära till hands 

och de har bland annat en utomhuspool som alla studenter får utnyttja gratis. I Utown delar 4 

personer på en större lägenhet med ett gemensamt kök och vardagsrum men alla har ett eget rum med 

säng och skrivbord. Vissa av lägenheterna har AC men de flesta är utan. En nackdel med Utown 

framför PGP är att det är längre till tunnelbanan från Utown vilket kan vara jobbigt på helger och 

kvällar då bussar inte går lika ofta. Men jag skulle trots det rekommendera att söka till Utown då 

lägenheterna är nyare än på PGP och det är framförallt mer campuskänsla där.  

Det finns även många s.k. colleges med korridorer där studenter kan bo. Colleges har fler anordnade 

aktiviteter för att främja socialt umgänge än vad PGP och Utown har men de är också lite mer strikta 

då vissa aktiviteter är obligatoriska för dem studenter som bor där. I en del colleges ingår det även en 

meal-plan i hyran med frukost och middag 6 dagar i veckan. Det som är positivt är att maten blir ännu 

billigare men samtidigt förlorar man lite frihet då det inte går att äta när eller vad man vill. 

Universitetet och studierna 

NUS har ca 30 000 studenter och är det största universitetet i Singapore. Det finns 17 olika fakulteter, 

däribland Engineering, Computing, Science, Business, Arts & Social Science, etc. och därmed är 

campusområdet väldigt stort. Det kan vara lite krångligt att hitta på campus men som tur är finns det 

ett internt bussystem som är helt gratis vilket gör det enklare att ta sig runt. Appen ”NUS NextBus” 

kan vara bra att ha för att se när bussarna går och även appen ”Around NUS ” kan vara till hjälp för att 

hitta till olika salar på campus. Angående studierna så har NUS mer kontinuerliga examinationer än 

KTH har och mindre fokus på sluttenta vilket såklart är personligt om du gillar eller inte. Som 

utbytesstudent tyckte jag det var skönt då jag fick bättre koll på hur jag låg till inför sluttentan och inte 

http://www.nus.edu.sg/iro/fa/sch/in/duo.html
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pluggade för lite eller för mycket. Det är även många föreläsningar som spelas in så att det går att kolla 

i efterhand vilket gör att du inte alltid behöver gå på alla.  

Kurser 

EC1301 Principles of Economics 

Ersätter: ME1310 Nationalekonomi 

Kursen var uppdelad i en två delar; makro och mikro. Delarna hade två olika föreläsare och en tenta 

efter varje del. Det var en föreläsning och ett seminarium i veckan och båda hade obligatorisk närvaro 

men det gick att missa enstaka tillfällen. Sedan ingick det även två online-quiz varje vecka, ett före och 

ett efter föreläsningen. Dessa var obligatoriska men det gick bra om man missade några gånger. 

Kursen var inte alltför ansträngande och om man gjorde alla uppgifter under terminens gång behövdes 

det inte så mycket tentaplugg för att klara tentorna.  

GE2230 Energy Futures: Environment & Sustainability 

Ersätter del av: MJ1141 Energisystem och hållbar utveckling 

Denna kurs var den minst krävande av de kurser jag läste. Det var en föreläsning i veckan och ett 

obligatoriskt seminarium varannan vecka. Det var en tenta och en midterm (tenta i mitten på 

terminen) och det ingick även ett grupparbete med litteraturstudie och muntlig presentation i kursen. 

Denna kurs tyckte jag dock var den mest intressanta av de jag läste men den blev också vad man gjorde 

den till. Om man endast är intresserad av att bli godkänt krävs inte speciellt mycket arbete.  

ME3122 Heat Transfer 

Ersätter: MJ1410 Värmeöverföring 

Det här var min mest krävande kurs och den jag la ner mest tid på. Jag tyckte det var svårt att begripa 

terminologin då det var många nya begrepp som jag inte hade koll på sen innan. Men så länge man 

lägger ner lite tid på den så går det bra. Det var endast sluttentan, en midterm och två laborationer 

som var obligatoriska vilket var skönt då jag kunde vara mer flexibel när jag ville plugga kursen. 

Ett tips för att se vad tidigare studenter tycker om en kurs är att kolla omdömen på 

https://nusmods.com. Sök efter kurskoden eller namnet så dyker information om kursen upp. Detta är 

ingen officiell sida från NUS men det kan ge en uppfattning om vad som är bra och mindre bra med en 

kurs. 

Staden och landet 

Singapore är ett väldigt modernt land med inslag och artefakter från många olika kulturer. Det är 

därför svårt att beskriva Singapore entydigt eftersom det finns så mycket kontraster. Det märks tydligt 

i de olika områdena i staden där vissa är mer präglade av en specifik kultur, såsom Chinatown och 

Little India. Hela Singapore är ändå väldigt säkert och befolkningen är väldigt vänliga, om ändock lite 

blygsamma. Jag upplevde inga större kulturkrockar och så länge du visar respekt och hänsyn kommer 

det inte uppstå några problem. Och även om befolkningen är lite blygsamma pratar de mer än gärna 

med dig och hjälper till så länge du tar initiativet och frågar. Eftersom det är så säkert och lätt att ta sig 

runt i Singapore rekommenderar jag att utforska så mycket som möjligt på egen hand och tillsammans 

med vänner, gör det du känner för och ha så kul som möjligt!  

Fritid och sociala aktiviteter 

På campus finns det mycket saker att göra och jag höll i första hand på med idrottsrelaterade 

aktiviteter och då främst fotboll och löpning. Det finns många andra idrottsfaciliteter på campus 

(tennisplaner, simbassänger, gym, basketbollplaner, handbollsplaner, klättervägg, friidrottsarena, etc.) 

så om du vill träna brukar det inte vara några problem att hitta din idrott. Men det finns mycket annat 

också, t.ex. engagerade jag mig även lite i universitetets sällskap för astronomi. För att hitta det som 

passar dig anordnas det under de första veckorna en mässa på campus där alla olika föreningar visar 

vad de gör. Information om när och var mässan tar plats skickas ut till alla NUS-studenter i början på 

terminen.  

https://nusmods.com/
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Singapore har också ett rikt uteliv med många exklusiva klubbar (bl.a. finns världens fjärde bästa 

klubb, Zouk, i Singapore) och som utbytesstudent har du möjlighet att komma in på flera av dessa helt 

gratis vissa dagar i veckan. Det som gör Singapores uteliv unikt är också att många klubbar är belägna 

högt uppe i skyskrapor vilket ger en fin utsikt över stadens siluett. Mer information om utelivet brukar 

komma upp på den inofficiella facebooksidan för alla utbytesstudenter på NUS som skapas i samband 

med terminsstart så det är bara att hålla utkik där. 

  
Fotboll på campus varje tisdag            Utsikt från Cé La Vi,  högst upp i Marina Bay Sands 

Till sist är Singapore en perfekt utgångspunkt för att resa i Sydostasien. Flygplatsen är lättillgänglig 

med tunnelbana och många lågprisflygbolag flyger från Singapore (AirAsia, Scoot, Jetstar, Vietjet Air, 

etc.). Jag reste bl.a. till Indonesien, Malaysia, Thailand, Kambodja, Filippinerna och Sri Lanka under 

min tid på utbyte. Ett tips är att planera och boka flygbiljetter så tidigt som möjligt då priserna stiger 

ganska rejält 2-3 veckor innan avgång. Mitt i terminen har också NUS ett veckolångt lov, recess week. 

Det är då möjligt att resa och vara borta lite längre om du känner att plugget tar mycket tid i övrigt. 

Vid längre resor (Australien, Japan, Sydkorea, etc.) stiger priserna också veckorna innan avgång så 

försök att planera i förväg även då.  

  
Solnedgång i Thailand           Avsides belägen strand i Filippinerna 

Som avslutande ord vill vill jag bara säga att du som väljer att åka på utbyte kommer få minnen för 

livet och du kommer ha otroligt kul och en fantastisk upplevelse på vägen! 


