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Utbytestermin i Singapore, VT18 

Hej, 

Jag heter Lida Wang och vid skrivandet av denna reseberättelse slutförde jag mitt fjärde år på 

Industriell ekonomi med inriktning tillämpad matematik – optimeringslära och systemteori. Under 

vårtermin 2018 åkte jag på utbytestermin till National University of Singapore (NUS). 

Innan avresa 

Efter att ha blivit nominerad av KTH fick jag ansöka till NUS och hela ansökningsprocessen 

genomfördes online. Man kommer också att få en hel del mail med ansökningsintroduktioner från den 

internationella koordinatorn av NUS, där all information, steg och senaste utförande datum tydligt 

beskrivs. Med ansökan kan man också välja kurser, sedan behövs det att lämna in en premiär 

studieplan med de kurser som man tänker att läsa på utbytesuniversitet. Dessutom behöver man 

ansöka om studentvisum hos ICA (Immigration & Checkpoints Authority of Singapore) i förväg. 

Ankomst 

Vårterminen på NUS började ganska tidigt jämfört med KTH. Jag flög direkt från Sverige dagen efter 

min sista tenta till Singapore och skolan skulle redan börja inom två dagar. Jag hade därmed missat 

nästan hela mottagningsperioden. Det fanns dock många andra aktiviteter som anordnade för 

utbytesstudenter även när terminen har börjat officiellt.  

Boende 

Jag ansökte först om boende på U-Town alternativ Prince George’s Park Residences (PGPR) på NUS 

Campus men fick tyvärr inte någon av dem som jag önskade. Jag blev sedan tilldelad till Temasek Hall, 

som också är en av de boendeformer i Campus men är inte lika nybyggd som U-Town. Där bor det 

mest singaporianska studenter och en obligatorisk måltidsplan ingår, vilket innebär att frukost 

serveras från måndag till lördag samt middag från söndag till fredag. Att bo i Hall innebär också att det 

blir många aktiviteter organiserade av lokala studenter. Å ena sidan tycker jag att det var bra att få 

möjligheter att umgås med lokala studenter och lära känna till vad som är populärt bland 

singaporianska universitetsstudenter. Men å andra sidan hade det också varit lite stökigt under natten. 

Eftersom de lokala studenterna var för aktiva, till exempel man hörde ofta att de fortfarande prata 

högt i korridoren runt kl. 2 eller 3 på morgonen, kunde man inte vila ordentligt om man planera att 

sova tidigt. 

Kurser 

IE4210 Operations Research II 
En kurs som tillgodoräknas mot SF2812 Tillämpad linjär optimering, vilket är en obligatorisk kurs för 
oss som läser optimeringslära och systemteori spår. Examinationen består av löpande individuella 
hemläxor (10%), en större grupp projekt (10%), en midterm-tentamen (20%) och en sluttentamen 
(60%). Kursen gick inte att ansöka i förväg, dvs. inte öppen för utbytesstudenter och måste därför fixas 
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på plats under add/drop-perioden hos ingenjörsfakultet (Institutionen för industriell systemteknik 
ISE). 
 
MT5002 Management of Industrial R&D 
Tillsammans med MT5007 tillgodoräknas mot ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi 
och organisation. Examinationen består av 20% närvaro, 40% individuell termpaper, 40% 
sluttentamen. Kursen gick inte heller ansöka i förväg och behöver registrera sig personligt hos 
ingenjörsfakultet under add/drop-perioden. 
 
MT5007 Management of Technological Innovation 
Tillsammans med MT5002 tillgodoräknas mot ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi 
och organisation. Examinationen består av 15% närvaro, 15% midtermtest, 25% sluttentamen, 15% 
Case Day presentation i grupp, 30% grupp projekt. Samma som MT5002 kunde man inte ansöka om 
kursen i förväg och behöver registrera sig personligt hos ingenjörsfakultet under add/drop-perioden. 

 
ST2137 Computer Aided Data Analysis 
Motsvarar en valfri kurs och man lär sig programmera i R, SAS och SPSS samtidigt. Examinationen 
består av en sluttentamen (50%), en midterm-tentamen (20%), en större grupp projekt (20%) och 
löpande övningar (10%).  

Fritid och sociala aktiviteter 

Jag har under utbytesterminen passat på att resa till några närliggande länder, bland annat Malaysia, 

Thailand, Indonesia och Cambodjan. Flygbiljetter var relativt mycket billigare att resa till andra 

sydostasiatiska länder med Singapore som startstation. 

☀️Soluppgång på Little Angkor Wat☀️ 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Rekommendera starkt alla att åka på utbyte! Jag har personligt haft otroligt bra fyra månader i 

Singapore och har skaffat många underbara vänner. Åk på utbyte och skapa minnen för livet! ☀️   


