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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Lina Skog  VT19 

Utbytesuniversitet     

Nanyang Technological University 

Utbildningsprogram     

Civilingenjör Samhällsbyggnad  

     

     

Utbytestermin i Singapore 

Innan avresa 

För mig var det aldrig några tveksamheter angående att åka på utbyte eller inte. Jag hade bestämt mig 

redan första året på KTH att jag absolut ville åka, jag behövde bara bestämma mig för vart. Från 

början var jag rätt säker på att jag ville till Europa men då jag förstod att många i min klass kände 

likadant så valde jag istället att söka mig utanför Europa och hittade en reseberättelse från just 

Singapore. Jag kände direkt att ”hit vill jag också åka” och på den vägen blev det Singapore och NTU. 

Det är jag otroligt glad för idag!  

Innan avresa försökte jag läsa på rätt mycket om landet. Jag älskar matupplevelser och hade redan 

innan en lång lisa på olika restauranger jag ville besöka. Även sevärdheter hade jag lite koll på.  

Engelska är det officiella språket i Singapore så jag valde att läsa en engelskakurs på kvällarna på KTH 

innan jag åkte. Jag vaccinerade mig även mot det som var rekommenderat. Man bör vaccinera sig mot 

Hepatit A och B, japansk encefalit och tyfoidfeber.    

Ankomst 

Jag valde innan jag åkte, i P2, att läsa kurser som inte examinerades med tenta på KTH. Det gjorde att 

jag kunde göra mina inlämningar innan jul för att sedan åka. Jag var tre veckor på Bali och Lombok 

innan jag åkte till Singapore för att börja skolan. Det var jättehärligt men kostade en del att skicka ner 

bagaget vilket jag inte kunde backpacka med. Men det var det värt. Jag rekommenderar att man 

kommer till Singapore några dagar innan NTU anser att man ska vara där. Det var skönt att jag hann 

utforska staden och campus lite innan allt drog igång.   

När allt sedan startade var det väldigt tydligt med registrering och vad som behövde göras. Läs mailen 

noga bara och skriv ut dom papper som krävs att du har med dig så är det inga problem med 

registreringen på plats.  

Det var väldigt organiserat mottagande för utbytesstudenter. NTU anordnar mottagningsaktivitet för 

alla som vill vara med och skolan kryllar av olika organisationer som gärna vill att du är med.  

En rekommendation är att ta med sig lite kontanter så man har det dom första dagarna. En del 

aktiviteter som anordnas kostar och då är det kontanter som gäller. Att ha skaffat ett Singaporianskt 

telefonnummer direkt är också en fördel.      

Man erhålls efter registreringen ett studentvisum som gäller till mitten på maj. Med detta visum kan 
man resa in och ut ur Singapore och får passera som medborgare i passkontroller. Det är smidigt så 
missa inte det! Mitt studentvisum gick ut innan jag skulle lämna Singapore. Då åkte jag bara till 
Immigration and checkpoint authority som förlängde mitt visum till augusti.  
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Ekonomi 

Singapore är dyrt. Det går inte att jämföra med övriga Asien utan jag skulle säga att det är snäppet 

dyrare än Sverige. Det går att äta billig mat på stadens många Hawker centers. Det är food courts som 

finns överallt, även flera stycken i skolan. Här kan man äta billigt. Men att handla råvaror och att äta 

på restauranger kostar. Alkohol är väldigt dyrt. Till stor del är det dyrt pga att allt i Singapore är 

importerat. Landet är så litet så dom har ingen egen produktion av något.  

Jag fick inga stipendier från KTH men man har möjlighet att söka utökat CSN för den perioden man är 

borta. Det finns även stipendier att söka om man vill sätta sig in i det.    

Skolan kräver att man försäkrar sig för 60 SGD, skaffar ett visum för 30 SGD samt betalar en 

administrativ avgift på 30 SGD. Allt detta framgår väldigt tydlig av skolans ansökningssida som man 

får tillgång till när man blivit antagen. I övrigt kostar det ingenting. 

Boende 

NTU erbjuder boende på sitt enorma campusområde till rätt bra pris. NTU ligger ungefär 50 minuter 

med tunnelbana, MRT, från city center och på campus finns pooler, gym och ställen att äta på. Jag tror 

att standarden är relativt bra och att dom ska valde att bo här hade det bra. Jag ville dock inte bo på 

campus utan ville lite närmare stan och dessutom ha dom bekvämligheter som man får i en egen 

lägenhet med toalett, kök och tvättmaskin. Jag gick därför med i en grupp på Facebook som heter 

Svenskar i Singapore. Här kom jag i kontakt med 5 andra tjejer från Sverige som var ute efter samma 

sak som jag. Via tidigare studenter som studerat i Singapore kom vi i kontakt med en mäklare som 

hjälpte oss att hyra en lägenhet.  

Vi hyrde en lägenhet i ett område som heter Lakeshore, standarden i detta område är hög. Från vårt 

område tog det ca. 20 min till skolan med MRT+campus buss vilken är gratis och går i anslutning till 

MRT. Från Lakeshore tog det ca. 30 min till city center kommunalt. Vi älskade att bo här! Området är 

ett gated community, vilket är vanligt i Singapore. Det betyder att området är stäng för obehöriga och 

man behöver visa passerkort i inpasseringsgrindarna för att komma in. Många sådana områden ser 

likadana ut med höga hus och stora pooler. I Lakeshore fanns allt man behöver; En enorm pool med 

tillhörande bubbelpooler, flertalet grillplatser som vi kunde hyra och bjuda in vänner till BBQ, 2 

tennisplaner, badmintonplan, basketplan, gym samt utegym. Alla dessa faciliteter ingick i hyran vilket 

gjorde att vi inte behövde skaffa ex, gymkort. I området bodde det mycket familjer från olika länder 

och även en hel del studenter vilket var roligt.  

Kostnad:  

- 4 rok (3 toaletter); 3900 SGD/ mån   

- El, vatten och bredband ingick inte och tillkom med ca 80 SGD/ mån/person    

Vi fick även betala lite för mäklaren som hjälpte oss samt att vi fick betala för AC-service men allt 

framgick tydligt av kontraktet.  
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Universitetet och studierna 

NTU är ett stort universitet med ett enormt campusområde. Universitetet är ungt men redan väldigt 

högt rankat i världen. Undervisningsspråket är engelska. Undervisning sker både dagtid och kvällstid 

och man gör inget avbrott för lunch. NTU använder sig inte utav akademisk kvart vilket blir lite jobbigt 

när en lektion slutar samtidigt som nästa startar, kanske på andra sidan av campus.  

Inom området går bussar som man kan använda sig av för att ta sig mellan olika föreläsningssalar. Det 

finns extremt mycket matställen men ingen matlådekultur så det är köpelunch som gäller. Det finns ett 

stort sportcamp där alla sporter utövas. Ett tips är att försöka bli antagen till någon sådan kurs. Det är 

väldigt roligt och annorlunda.  

Ditt schema beror helt på vilka kurser du väljer och när dessa går. Jag lyckades välja kurser som enbart 

gick mån-ons vilket var fördelaktigt. Det gjorde dock att dom dagarna blev väldigt långa, men det var 

det värt.  

Vill du engagera dig i något har du alla möjligheter. Det finns fotbollslag, tennisgrupp, 

vindsurfingorganisation, alla danser du kan tänka dig, boxning, körer och så vidare. Campus har 

enormt många engagerade studenter och många organisationer gör olika resor och utflykter så håll 

koll. Jag spelade massor med tennis, något jag inte gjort hemma i Sverige!  

   

 

Kurser 

Nästan alla mina kurser som jag sökt i förväg skulle vid terminsstart inte ges. Det gjorde att jag stod 

med två klara kurser när skolan började. Så här var det för alla utbytesstudenter så det är inget att 



     

     

 

 

 

 4 (7) 
 

stressa upp sig för har jag förstått i efterhand. Just då var det dock väldigt stressigt och jobbigt men jag 

fick förklarat av skolan att det skulle lösas genom add-drop perioden.  

Add- drop går ut på att man under två veckor mellan 10.00-22.00 har möjlighet att söka kurser i NTUs 

system. Du kan se när kursen ges under veckan, hur många platser en kurs har kvar och hur många 

som väntar på kursen. Sedan skapar du ett eget schema där du rangordnar dom kurser du önskar läsa. 

Du kan inte söka kurser som krockar, för då krockar även tentan i slutet på terminen. Klockan 22.00 

stänger sidan och systemet slumpar vem som får vilken kurs. Då handlar det om hur du har 

rangordnat dina val och hur många andra som vill ha en kurs. Detta är JÄTTESTRESSIGT och du får 

inte alla kurser du vill ha. Tillslut löste det sig och jag var rätt glad för mina 30 valbara Hp vi har inom 

programmet.       

Jag valde därför att till stor del utnyttja mina 30 valbara Hp. CV4113 och ES8002 godkändes som 

kurser inom program medan dom andra tre blev valbara. CV4113 fick jag även tillgodoräkna som 

AF2901.   

Överlag skulle jag säga att tempot är lägre på NTU än på KTH samt att nivån för godkänt är betydligt 

lägre. Men det beror säkert på vad man väljer för kurser och om man enbart vill ta kurser som går att 

tillgodoräkna som programkurs. Betyg baseras på en så kallad bell curve vilket betyder att det inte 

finns någon gräns för godkänt utan man måste få bättre resultat än 20% av de andra i sin klass för att 

bli godkänd och sedan baseras betyget på övriga resultat i klassen.    

Jag anser att alla mina föreläsare var extremt inspirerande och verkligen brann för sina ämnen. Det 

upplever jag inte alltid på KTH.  

CV4113 Highway engineering  

3 timmar föreläsning delat på tre tillfällen i veckan. Kursen rör analys av olika vägbanor, att lära sig 

estimera efter olika säkerhetsfaktorer och att göra ljudberäkningar gällande trafikljud. Jag tyckte 

kursen var väldigt rolig och lärorik. Examination skedde genom skriftlig tenta.  

ES8002 Environmental sustainability  

3 timmar föreläsning vid ett tillfälle i veckan inom olika områden rörande hållbar utveckling. Mycket 

ur en singaporiansk synvinkel vilket var lite intressant. Examination genom grupparbeten och två 

krysstentor under kursens gång.   

BU8601 Fundemental of managemnet  

Ges av business school i form av både föreläsningar och seminarier. 3 timmar i veckan vid två tillfällen. 

Man lär sig grunderna i företagande, ledarskapsstilar och motivationstekniker. Examination genom 

tenta och olika projekt under kursens gång. Denna kurs hade jag inte valt om jag fick söka igen men 

det baseras enbart på vad jag själv tycker är intressant och inte.  

LF9001 French  

Grundkurs i franska som man enbart får ta om man inte läst någon franska innan. Hade en superbra 

professor från Frankrike. Hon hade många roliga inlärningstekniker. 3 timmar i veckan uppdelat på 

två tillfällen. Examination löpande under terminen med olika projekt och prov. Kan man inte franska 

innan får man lägga lite tid på denna kurs om man vill lära sig något.   
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SS9102 Tennis  

3 timmar tennis vid ett tillfälle i veckan. Man lär sig både det teoretiska och det praktiska. Du 

examineras genom krysstenta, turnering samt skill-test. Extremt rolig men svårt att få under add-drop 

då många vill ha idrottskurserna. Men värt ett försök om man gillar idrott.   

Staden och landet 

Singapore är ett väldigt lite land. Det är till ytan ungefär 1/3 av Gotland men det bor 5,6 miljoner 

människor. Det gör att staden är byggd på höjden. Det är skyskrapor överallt! Arkitekturen är väldigt 

spännande och det finns en mängd häftiga byggnader som man måste uppleva. Det finns även 

grönområden där det är möjligt att hajka bland apor och palmer men i det stora hela präglas 

Singapore av storstadskänsla rakt igenom. Det tar 1 timme att åka tunnelbana från NTU och till 

Changi, Singapores flygplats, då har man ”crossed the country” som många säger här.  

Landet är väldigt rent som ett resultat av lagar och regler. Det finns regler gällande det mesta här, 

rökning på enbart angivna platser, inte äta och dricka i kollektivtrafik och tuggummi är förbjudet och 

finns inte att köpa. Brottsligheten i Singapore är väldigt låg vilket gör att man känner sig trygg både 

med att lämna värdesaker på allmänna platser och att röra sig själv på kvällar och nätter.   

   

I allmänhet är Singapore väldigt dyrt. Men det finns så kallade Hawker centers överallt i staden där 

man kan äta klassisk asiatisk mat för en billig peng. Mitt absoluta favorit Hawker center är Lau pa sat. 

Här sitter man mellan skyskraporna och äter Satay som grillas vid beställning.  

Staden har ”New York” känsla och är levande dygnet runt. Det finns ett otroligt stort utbud av 

restauranger, barer och nattklubbar. Flertalet nattklubbar är placerade på taken på skyskraporna och 

det mest populära stället är 1 Altitude som ligger 63 våningar upp. Många ställen har dress-code och 

folk är i allmänhet väldigt välklädda i Singapore. Onsdagar och fredagar är dom stora dagarna här och 

mycket är gratis för tjejer på just onsdagar. Jag skulle säga att livet här är väldigt socialt tack vare 

värmen och stadens alla barer och restauranger. Det är lättillgängligt att mötas upp efter skolan och 

bara hänga.  
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Om man vill finns det en hel nöjesvärld. Sentosa Island är Singapores nöjesmecka med Universal 

studios, Seaworld osv. Det avklarar man rätt snabbt och har man sett detta i USA är det inget måste 

anser jag. Men, på Santosa finns även stränder med rätt härliga beach Clubs där skolan ibland 

anordnar evenemang. Är man sugen på att byta poolen mot en dag på stranden är det härligt att hänga 

här.      

I Singapore bor människor från hela världen och jag upplevde inga större kulturkrockar, men någon 

lite då och då. Det som blev lite jobbigt var maten och det främst i skolan. Den blev väldigt enformig 

och jag saknade tillslut matlådan hemifrån. Jag var glad att jag kunde laga frukost och middag hemma 

vilket var svårare för dom som bodde på campus. Home delivery är utbrett i Singapore och du kan 

beställa allt du är sugen på hem till dörren, det är dock inte billigt.  

Klimatet är varmt. Det är subtropiskt och därför fuktigt HELA tiden. Näst intill varje dag kommer det 

regnskurar och det regnar enorma mängder för att efter en timme spricka upp till strålande sol igen. 

Fukten gör att man är konstant varm och i början är det jobbigt men efter ett tag börjar man acceptera 

att det är så. Jag hade inte velat bo utan AC vilket kan bli fallet om man bor på campus. Det hade vart 

olidligt och jag hörde en del skräckhistorier om kläder som möglat i garderoben.     

   

Att ta sig runt är väldigt enkelt då tunnelbanan går i hela landet. I skolan får man ett NEXT kort vilket 

fungerar både som busskort och betalkort. Man laddar kortet med pengar och kan sedan betala både 
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kollektivtrafik och lunch med det. Dock är taxi extremt billigt. Uber finns inte utan istället använder 

man sig utav Grab. En taxiresa kostar inte många SGD.   

Fritid och sociala aktiviteter 

Det finns massor att göra i Singapore. Idrott, evenemang, sevärdheter osv. Helgerna blir fulla med 

aktiviteter snabbt! Jag valde att resa massor då Singapore ligger bra till för att på kort tid kunna ta sig 

till andra platser i Asien. Ett tips är att kolla upp vart du enkelt kan ta en färga. Många öar i Indonesien 

är det nära till med båt. Att flyga är billigt om man kan tänka sig att resa med lågprisbolag så res, res, 

res. En weekend räcker för att få se och uppleva en helt annan kultur. Jag reste till Bali, Lombok, 

Bintan (indonesien), Thailand, Vietnam, Kuala Lumpur och Langkawi. Vi hade en veckas lov mitt i 

terminen som är perfekt att resa på.     

   

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Skaffa en utökad reseförsäkring som täcker bättre än skolans och som även gäller när du reser utanför 

Singapore. Jag skaffade en som även täckte skador på den lägenhet jag hyrde. Det kändes tryggt.  

RES! Så mycket du kan. Det är extremt enkelt och halva grejen med att plugga i Singapore.  

Ett tips är att ta med dig en ryggsäck som du kan ha när du reser, tuggummi och svenskt kaffe.    

Vi drack alla kranvattnet för att slippa köpa vatten hela tiden. Det gick utmärkt.  

Packa EN tjocktröja. Det kan vara kallt i föreläsningssalarna men utöver det kommer du aldrig sätta på 

dig den. 
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