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Mitt Singaporeäventyr 

   

Innan avresa 

Jag sökte utbytesstudier för att innan KTH studierna pluggade jag i kina och ville uppleva något 

liknande i samband med KTH-studierna. Jag ville också komma tillbaka till Asien och till ett högt 

rankat universitet, därav blev NTU det självklara valet. Innan avresan rekommenderades att 

vaccineras mot hepatit A och B samt japansk encefalit. Inga av dessa var krav för att komma in i landet 

utan bara rekommenderat. Till Singapore behövs inget inresningsvisum. Dock behövs ett visum om 

man ska studera. Processen för sökandet av studentvisum gjordes dels i Sverige dels i Singapore.  

Innan avresan tecknade jag en reseförsäkring och så var jag försäkrad via KTH och kammarkollegiet.      

Ankomst 

Jag landade i Singapore tre dagar innan studierna satte igång. Dagen innan skolan började var det en 

samling i skolans aula för alla utbytesstudenter. Där gick de igenom hur sökandet av kurser skulle gå 

till, regler på campus, kommande aktiviteter mm. Tyvärr fanns det inget mottagningsliknande som vi 

har på KTH. 

Ekonomi 

Man måste vara beredd på att Singapore ur vissa aspekter är dyrt, speciellt boende, alkohol och 

västerländsk mat... Jag hade inga stipendier från KTH så fick klara mig på studielån samt besparingar 

som gjorts innan. Det var några obligatoriska avgifter från skolan. Tror att det totalt rörde sig om max 

2500kr. Mitt bästa spartips är att bo på campus då boendet där är väldigt billigt, dricka mindre alkohol 

samt försöka att hålla sig till och äta den asiatiska maten (då den är betydligt billigare).  
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Boende 

Jag bodde på campus och hade en avgift på 2000kr/månad. Allt behövdes dock betalas direkt i en 

klumpsumma (ca 9000kr). Boendet var helt okej. Jag delade rummet tillsammans med en annan 

utbytesstudent vilket fungerade bra. 

Universitetet och studierna 

 

NTU är ett enormt universitet med 10000-tals studerande inom en mängd olika ämnesområden. 

Universitetet har institutioner inom business/finans och idrott men är framförallt inriktat mot 

ingenjörsutbildningar. Undervisningen skiljde sig markant från KTH. Det var väldigt likt gymnasiet 

med ibland obligatorisk närvaro och katederundervisning. Lektioner spelades också in så att man 

kunde se föreläsningen om man missat den eller ville gå tillbaka för att repetera. För att uppfylla 30hp 

var man tvungen att läsa 5 till 6 kurser samtidigt. Jag trodde detta skulle bli sjukt hetsigt att ha så 

mycket på en och samma gång, men det gick ändå bra. Alla lektioner undervisades på engelska. 

Schemat var väldigt spretigt. Ibland kunde jag ha en lektion som började 9 och efter den ha ett hål på 

3-4h. Ibland överlappade lektioner varandra så man kunde komma försent till vissa.    

 

 

Kurser 

Inför vårterminen hade jag 30hp valbara kurser. Jag tänkte först läsa så många kurser som möjligt 

som var programinriktade. Men sen insåg jag att om man vill ha kul under sitt utbyte och hinna resa 

runt och festa så kanske man ska överväga att ta några chillkurser också. Systemet hur man söker 

kurser skiljer sig väldigt mycket från det svenska. På KTH kan man läsa vilken kurs man vill så länge 

man har behörighet. På NTU söker man kursen, sen kollar de att man har behörighet, efter det lottas 

platserna ut till dem med behörighet. Det finns ofta inte tillräckligt många platser som sökande. Detta 

ledde till att jag hade problem att få ihop kurserna innan jag kom till Singapore. De första två veckorna 

kallas för add/drop period. Då kan man söka och droppa kurser. Detta var ett väldigt stressigt moment 

då man har press att få ihop 5-6 kurser som man vill läsa och förhoppningsvis är programinriktade. 

Tillslut löste det sig men ska jag vara ärlig var detta system helt efterblivet och onödigt tröttsamt. 

Tillslut (den andra skolveckan) fick jag ihop 6 kurser. Nämligen följande: 

 

Highway engineering 

Enviromental and sustainable engineering 

Engineers & Society 

Frensh 

Chinese 

Tennis 

 

Där jag planerade att kunna tillgodoräkna de två översta kurserna.   

Staden och landet 

Singapore är extremt litet land. Man kan ta sig från ände till ände av landet på under 1h. 

Det är väldigt mycket ordning och reda i landet. Singaporianer brukar skämta om att det finns fler 

videoövervakningskameror än invånare. Bryter du mot en av de många regler som finns och blir 

ertappad tvingas du till skyhöga böter. 

Personligen möttes jag inte av någon kulturchock i Singapore. Jag vet sedan tidigare att asiatisk kultur 

skiljer sig väldigt mycket från den skandinaviska och at det är något man måste vara beredd på att 

acceptera och adoptera. 
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Fritid och sociala aktiviteter 

På fritiden spelade jag mycket tennis och reste runt tillsammans med andra studenter från NTU. 

Ingenting arrangerades av NTU så man fick själv ta initiativ att göra saker.   

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag tror att om man väljer att åka till Singapore på utbyte så ska man vara taggad på att vilja resa runt i 

Sydostasien och öppen för att ta in nya kulturer. Man måste också göra en gedigen ansträngning om 

man vill lära känna nya människor. Eftersom NTU inte arrangerade några aktiviteter där man fick 

chans att träffa nya människor, så hänger det helt och hållet på dig själv vilka nya relationer du bygger 

där. Var öppen för allt och var inte rädd för att prova nya saker! 

 


