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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Ida 
 

 VT18 
Utbytesuniversitet     
National University of Singapore 
Utbildningsprogram     
Industriell ekonomi 
     
     

Spenderade vårterminen i Singapore 

Innan avresa 
Jag valde att åka till Singapore då jag besökt landet några år tidigare och då fått ett väldigt gott intryck 
av staden. Dessutom ville jag till ett soligt land men mycket resmöjligheter, och då kändes Singapore 
som det självklara valet. Jag förväntade mig en rolig termin fylld av resor och nya erfarenheter samt att 
få lära känna många nya människor.  

Förberedelserna inför resan till Singapore var relativt enkla. Jag hade redan många vaccinationer sen 
tidigare, då jag rest en del i Asien förut, och behövde därför bara komplettera med någon spruta. 
Universitetet i Singapore skickade ut information om hur visumansökan skulle genomföras. Även om 
det var en hel del formulär att fylla i och datum att hålla koll på så gick det relativt smidigt.  

Ankomst 
Jag landade i Singapore cirka en vecka innan skolan började. Då var det redan en del andra 
utbytesstudenter på plats och de bjöd med mig på olika aktiviteter. Skolan organiserade också en del 
mottagningsaktiviteter, till exempel en shoppingtur för att inhandla nödvändigheter till boendet, en 
stadsvandring runt Singapore och rundturer på campus. Även om dessa aktiviteter i sig inte var världens 
roligaste så var det ett väldigt bra sätt att träffa andra utbytesstudenter, så jag rekommenderar absolut 
att vara med på så mycket som möjligt i början. Majoriteten av dessa aktiviteter äger rum veckan innan 
skolan börjar, så det är alltså bra att vara på plats lite tidigare. Då hinner du dessutom bekanta dig med 
området och lära dig hur bussar, tunnelbana osv. fungerar i Singapore. Det är mycket nytt i början så 
det kan vara värt att ta lite tid till att utforska omgivningarna.    

Jag upplevde att det var enkelt att lära känna människor i Singapore. Jag umgicks mest med andra 
utbytesstudenter, och inte så mycket med lokala studenter, men alla jag träffade var väldigt öppna och 
trevliga. Speciellt i början av terminen är alla väldigt intresserade av att hitta på saker och jag träffade 
nästan alla mina vänner redan första veckan. Så länge du är framåt och tar initiativ till att göra saker så 
kommer du få vänner nästan automatiskt.    

Ekonomi 
Jag fick ett resebidrag från ITM-skolan som täckte flygbiljetterna tur och retur till Singapore. Sedan fick 
jag även ett stipendium från en privat stiftelse som jag ansökt om tidigare under hösten. Det var ett 
mycket välkommet bidrag till mina egna sparpengar då Singapore är ett ganska dyrt land att leva i. Livet 
på campus behöver emellertid inte bli särskilt kostsamt, i food courten erbjuds måltider för ca 20-30 
kronor och tunnelbana och buss är billigare än i Sverige. Däremot är prisnivån en helt annan så fort du 
lämnar campus och åker downtown. Vill du gå på restaurang eller ta en drink så får du betala minst lika 
mycket som du skulle ha gjort i Stockholm. Detta kan bli dyrt, speciellt i början av terminen då man 
såklart vill upptäcka staden och prova nya ställen om kvällarna. Men det går absolut att hitta billigare 
ställen och det finns en hel del gratisaktiviteter. Majoriteten av Singapores museum är till exempel gratis 
för studenter, och nära campus finns ett område som heter Holland Village som har en del 
studenterbjudanden på mat och dryck.   
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Boende 
NUS erbjuder boende på campus, och ansökan för dessa öppnade cirka två månader innan terminsstart. 
Skolan skickade ut all nödvändig information som behövdes för att söka boende, vilket man gjorde i en 
onlineportal. Jag hade tur och blev erbjuden ett rum med AC i University Town. NUS erbjuder flera olika 
boenden på campus, men jag rekommenderar strongt att försöka få ett rum i UTown om möjligt. 
Standarden är betydligt bättre där och dessutom har du ett bättre läge, då UTown är den nyaste delen 
av campus. Där har du tillgång till gym, pool för att sola och bada, två olika food courts och alla andra 
nödvändigheter så som apotek, matbutik, datorsalar osv. En del föreläsningar hålls även i UTown. Du 
har även större pool avsedd för simträning inom gångavstånd.  

Boende på campus är relativt billigt och el samt vatten är inräknat i avgiften. Har du AC så behöver du 
dock betala elförbrukningen för denna separat. AC:n kostar upp till några hundralappar i månaden, men 
jag tyckte det var värt varenda krona att få sova gott om nätterna. Det kan bli väldigt varmt i Singapore.  

Generellt så är standarden inte jättehög på boendena på campus, inte ens i UTown. Det städas ganska 
slarvigt och underhåll verkar inte vara högprioriterat. Väljer du att hyra en egen lägenhet kan du 
definitivt hitta fräschare boende, men ofta kostar det dubbelt så mycket. En bidragande faktor till att jag 
valde att bo på campus var att jag ville träffa nya människor. Om du har samma ambition 
rekommenderar jag att söka boende på campus då det är mycket lättare att lära känna folk när ni bor i 
samma område och äter frukost, lunch och middag i samma lokaler. Dessutom är det ganska roligt att 
få prova på campus-livet, med tanke på att det inte är något vi har möjlighet till hemma på KTH.  

Universitetet och studierna 
NUS är ett stort universitet och min termin var vi drygt 900 utbytesstudenter. All undervisning bedrivs 
på engelska vilket är väldigt smidigt, då slipper du gå förberedande språkkurser. I och med att skolan är 
så pass stor bedriver de verksamhet inom många olika ämnesområden, allt från psykologi och 
management till fysik och datalogi. Det var således inte särskilt svårt att hitta intressanta kurser att läsa. 
Däremot erbjuds inte alla kurser till utbytesstudenter, så det var en del pill med att få ihop schemat.  

I Singapore har man samma schema varje vecka, och de flesta kurser har bara en föreläsning per vecka. 
Du läser alla kurser parallellt med varandra under terminen, och heltidsstudier är 20MC vilket 
motsvarar fem normalstora kurser. Arbetsbördan varierar mycket mellan olika kurser, såklart beroende 
på hur svår kursen är men också hur examinationen ser ut. Vissa kurser har många små delmoment och 
andra examineras enbart genom en midterm och en final. Den största skillnaden mot KTH är att 
betygssättningen är normalfördelad. Detta innebär att det inte finns några fixa gränser för respektive 
betygssteg, utan dessa bestäms i efterhand baserat på hur klassen har presterat. Vill du få högsta betyg 
gäller det således att prestera bättre än majoriteten av dina klasskamrater. Min generella uppfattning är 
dock att det är ganska enkelt att klara skolan i Singapore så länge du genomför alla moment som 
förväntas av dig. Jämfört med det svenska skolsystemet så ligger fokus snarare på faktakunskap än 
analysförmåga. Multiple choice är en ganska vanlig frågeform på tentor även i kurser på avancerad nivå.  

Kurser 
Jag läste fem kurser i Singapore, två obligatoriska och tre valfria. Jag valde att läsa två mindre kurser 
inom management (MT5002 Management of Industrial R&D och MT5007 Management of 
Technological Innovation) som tillsammans tillgodoräknas mot ME2312 Avancerade studier inom 
industriell ekonomi och organisation, den obligatoriska kurs vi läser under vårterminen årskurs 4. 
Framförallt den andra kursen var intressant och lärorik. Utöver detta valde jag att använda mina valbara 
poäng och läste för dessa kurser från fakulteten för Arts and Social Sciences på NUS. Det är en fakultet 
som erbjuder många lärorika och allmänbildande kurser. Utav de jag läste rekommenderar jag 
framförallt PL1101E Introduction to Psychology  som gav en övergripande introduktion till psykologin. 
Jag kommer ta med mig mycket saker från denna kurs.  
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När jag valde kurser så tog jag hänsyn till flera faktorer. Dels hur intressanta de verkade (såklart), men 
även när de låg schemamässigt och hur de examinerades. Du är själv ansvarig för att se till att du inte 
får några schemakrockar, varken under skolveckorna eller tentaveckorna. Uppstår krockar måste du 
avstå från att läsa en av kurserna. Detta försvårar kursvalet en hel del, och det gäller att vara flexibel. Då 
jag ville utforska Singapores grannländer och övriga Asien så försökte jag välja kurser som hade 
föreläsningar måndag – onsdag, för att möjliggöra weekendresor. Det kan även vara bra att välja kurser 
med lite olika examinationsupplägg, till exempel välja några kurser som lägger stor vikt vid sluttentorna 
och sen välja ett par kurser som har mindre sluttentor men fler småmoment under kursens gång. På så 
sätt blir arbetsbelastningen relativt jämn under terminen.   

Staden och landet 
Jag trivdes bra i Singapore och uppskattade framförallt solen och värmen. Däremot hade jag ingen aning 
om hur fuktigt det är i Singapore och det tog ett tag att vänja sig. Man lär sig att uppskatta AC:n och 
börjar längta efter att kunna använda långbyxor igen. Något annat som tog tid att vänja sig vid är maten. 
I Singapore bor människor med olika bakgrunder och därför finns ett stort utbud av mat, allt från indiskt 
till västerländskt. Maten på campus är dock väldigt asiatisk och med undantag av några caféer är det 
mest ris tillsammans med grönsaker och kött som gäller. Visserligen gott men lite enformigt i längden. 

Downtown Singapore är ett väldigt häftigt område. Singapore har en väldigt imponerande skyline och 
många rooftops att betrakta denna ifrån. Staden erbjuder mycket roliga restauranger och barer samt bra 
shopping. Mitt favoritområde i Singapore var Marina Bay, speciellt kvällstid. Kika in bilden nedan J   

 

Fritid och sociala aktiviteter 
På fritiden reste jag mycket. När jag väl var i Singapore och hade tid över så idrottade jag en del, till 
exempel så både simmade jag och sprang mycket på de fina anläggningar som finns tillgängliga på NUS 
campus. Utöver detta så spenderade jag tid med mina nyfunna vänner. Vi spenderade mycket tid på att 
testa nya restauranger och barer. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Om du gillar sol och värme samt vill ha resmöjligheter så rekommenderar jag varmt att åka till 
Singapore. Jag gillade NUS som skola och skulle föredra att studera på NUS framför Nanyang (ett annat 
universitet i Singapore) om du har möjlighet att välja. Detta då NUS ligger mer centralt i Singapore. 
Utbytet var en väldigt givande erfarenhet och har gett mig många nya vänner. Jag har inte bara lärt mig 
mycket om Singapore, utan även om övriga världen eftersom många av mina vänner i Singapore också 
var utbytesstudenter. Min termin blev precis som jag hade hoppats – rolig och givande.   


