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En termin på NUS i Singapore 

Innan avresa 

En av anledningarna till att jag valde att börja studera på KTH var just p.g.a de många möjligheterna 
till utbytesstudier. Jag har alltid älskat att resa och kände att efter tre och ett halvt år på KTH var det 
dags att bryta upp vardagen lite. Ursprungligen hade jag tänkt åka till Schweiz, men jag var trött på 
kylan och vintervädret och började leta efter universitet i de varmare delarna av världen. Tillslut 
bestämde jag mig för Singapore eftersom de har bra väder, de har bra universitet och det är en häftig 
stad.  

Innan avresan var vaccinerade jag mig mot allt som behövdes förutom japansk encefalit då detta är 
ytterst ovanligt. I Singapore behövs egentligen inte så mycket vaccin, men de kringliggande resmålen 
kräver vaccin. 

Ankomst 

 
Första föreläsningen på NUS 
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Jag och min klasskompis från KTH äter lunch på campus första dagen 

Jag landade på Changi airport i Singapore dagen innan den första introduktionsföreläsningen. Veckan 
som följde var det inga föreläsningar och vi utforskade staden. Därefter började den en s.k. add/drop-
period. Detta är en period när man väljer de kurser man vill läsa. Det är svårt att få de kurser man vill 
ha och samtidigt måste man kommunicera med KTH om de går att tillgodoräkna. Det var hög 
konkurrens på data-kurserna och efter mycket om och men så löste det sig till slut. 

Ekonomi och boende 

Singapore är en dyr stad. Vi hyrde en lägenhet i utkanten av stan i ett område som hette leedon 
heights. Det var en trevligt område med nybyggda hus. Vi bodde fem personer från Stockholm i 
lägenheten och vi betalade ca 1 000 SGD var i månaden vilket motsvarar ca 6 800 kr.  

 
Ett av sovrummen i lägenheten där vi bodde 
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Vi bodde i huset t.v. i bild 

Det fanns många  lunchställen att välja på runtom campus. Det var dessutom billigt. Utöver det fanns 
det s.k. hawker centers, d.v.s. foodcourts, ofta belägna utomhus, som serverar enkel billig mat. Maten 
höll genomgående relativt hög standard. Däremot började jag sakna svensk mat halvvägs in i 
terminen.  

 
Lunch på campus 
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Universitetet och studierna 
NUS har ett jättestort campus. Det tar minst en halvtimme att gå från ena änden till den andra. Skolan 
har några olika avdelningar, jag upplevde att de största var engineering, school of computing och 
business. Undervisningen skiljer sig från KTH i den mån att det inte finns några övningar, åtminstone 
inte i de kurser jag gick. Dessutom är föreläsningarna obligatoriska och tentorna är i de flesta kurser 
s.k. MCQ’s – multiple choiche questions. Trots att det finns fyra oficiella språk i Singapore så användes 
engelska som språk i alla kurser jag stötte på.  

Jag hade turen att mina föreläsningar hamnade på måndagar, tisdagar och onsdagar. Således hade jag 
inga föreläsningar torsdag-söndag. Detta var skönt då det blev många långhelger i början, men när 
plugget väl kom igång krävdes det att man var i skolan även de dagar jag inte hade föreläsningar. Det 
är hög studietakt på NUS! 

 
Min flickvän som också gjorde utbytestermin i Singapore, studerar inför en quiz 

Kurser 

Följande är de kurser jag läste. Jag har fått godkänt att tillgodoräkna alla, men de slutgiltiga betygen 
har ännu ej kommit. 

CS4224 – Distributed databases -> DD2471 – moderna databassystem och tillämpningar 
Detta är en bra och lärorik kurs, men den är svår. Jag skulle bara rekommendera den till den som 
älskar databaser. Jag har insett att jag inte älskar databaser. Kursen kräver mycket tid och inkluderar 
tenta såväl flera enormt krävande grupparbeten. 

BT4212 – Search engine optimization and analytics -> DD2476 – Sökmotorer och 
informationssökningssystem 
Jag rekomenderar den här kursen. Det var kul att lära sig om sökmotorer och hur de fungerar. Utöver 
detta innehåller kursen även en hel del praktiska moment och grupparbeten. Den är ganska krävande, 
men koncepten är inte allt för svåra. 

IS4228 – Information technology in financial services -> ME1312 Avancerade studier inom industriell 
ekonomi (halva) 
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Föreläsaren i denna kurs är väldigt inspirerande och har jobbat på en kinesisk bank i många år. Den 
här kursen skiljde sig från många andra och föreläsaren gick in ganska brett på många olika koncept 
som berör IT i kombination med financial services. Kursen innehöll en quiz (kontrollskrivning), ett 
grupparbete på 35 sidor samt en tenta. Själva examinationsmomenten var således krävande, men trots 
det rekomenderar jag kursen. 

IS5005 – Digital engagement -> ME1312 Avancerade studier inom industriell ekonomi (halva) 
Även i denna kurs var föreläsaren rolig och inspirerande. Kursen innehåller en hel del marknadsföring 
med en inriktning på data och IT. Examinationsmomenten bestod av en MCQ samt en 
gruppresentation. Jag rekommenderar kursen! 

Staden och landet 
Singaporeanerna studerar mycket. De lägger enormt mycket tid på studierna. Kulturen är en 
blandning av kinesisk och västerländsk. Kinesisk kultur är inte särskilt trevlig eller rolig alls, men som 
tur är så är de flesta man träffar på och umgås med väldigt trevliga. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Eftersom vi var fem personer som bodde tillsammans så umgicks vi mycket. Jag rekomenderar dock 
att ta tillfället i akt att träffa fler utbytesstudenter. Folk är generellt sett trevliga och tillmötesgående.  


