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Reseberättelse utbytesstudier NTU Singapore VT19 

Innan avresa 

Jag såg utbytesstudier som en chans att utmana mig själv och tillförskansa mig nya erfarenheter. Att 

komma till en ny miljö långt bort från Sverige lockade mig mycket. Singapore kom upp som alternativ 

av olika orsaker så som språket, modernitet, diversitet och kosmopolitiska känslan. Jag åkte genom 

KTH:s bilaterala samarbete med NTU och det var bara att följa anvisningarna så gick pappersarbetet 

bra. Språket var som sagt en trygghet, alla talar engelska. Vad gäller vaccinbehov är Singapore säkert, 

men om du planerar att resa till grannländerna skulle jag rekommendera rådgivning från Vaccin 

Direkt eller liknande företag. 

 

 

Ankomst 

Vårterminen på NTU började måndagen efter sista tentorna på KTH, se till att förbereda så mycket 

som möjligt om du hamnar i samma situation. Väl på NTU hade välkomstmötet med mera redan varit 

vid tiden för min ankomst, men den mottagarorganisation som fanns från skolan var effektiv och 

hjälpsam för att komma på plats. 
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Det fanns flera mottagningsaktiviteter för studenter, bla faddrar som anordnade aktiviteter. Själv gick 

jag med i olika lagidrottsföreningar vilket är ett gott tillfälle att lära känna andra personer, så väl 

singaporianer som utbytesstudenter. Jag seglade och spelade fotboll, men det finns verkligen något för 

alla och universitetets idrottsresurser är stora. 

Ekonomi 

Kostnadsläget i Singapore för en student är likt Stockholm, förutom den utmärkta kollektivtrafiken 

som är väldigt billig. Det finns stipendier att söka inte bara från KTH utan från andra stiftelser och 

fackförbund, sök även om du bedömer sannolikheten att få stipendiet som liten. Själv fick jag ett från 

mitt fackförbund, var då ute i god tid för det kan vara krav på att en ska ha varit medlem en viss tid. 

Man behövde betala en administrationsavgift på runt 200 SEK per termin men annars inga avgifter till 

NTU. All kurslitteratur som inte fanns gratis online fick vi i pappersform av läraren i de kurser jag 

läste. Under hela mitt utbyte lagade jag inte en enda måltid, en måltid på skolans food courts kostade 

mellan 4 till 6 SGD. 

Boende 

Jag gjorde utbytet som under graduate student, UG, och det hade både för- och nackdelar. En fördel 

var att en var garanterad boende på NTU Campus, vilket var betryggande eftersom boendesituationen i 

Singapore är minst lika kostsam som Stockholm. Jag delade ett spartanskt möblerat korridorsrum 

med en rumskamrat vilket funkade jättebra och hade fördelen att månadshyran låg på 295 SGD, med 

AC varje natt tillkom cirka 80 SGD/månad. Fanns individuella rum att hyra också. Fotot nedan visar 

mitt studentboende på campus. 

 

Universitetet och studierna 

NTU har över 30’000 studenter är som namnet antyder en teknisk skola och har alla standardprogram 

som kommer med det. Därtill finns andra fakulteter inom ekonomi, geologi, idrott med mera. Alla 

tentor var samlade i slutet av terminen, under terminen var det flera kontrollskrivningar som gav 

poäng på nivå godkänd. Undervisningen är mer individuell än KTH, dvs färre och mindre 

grupparbeten. Dessutom visas alla föreläsningar online, vilket gör att det ofta inte är särskilt många 

studenter på föreläsningarna. Med tanke på den lilla mängden kurslitteratur är det dock av stor vikt 

vad som tas upp på föreläsningarna, så de är fortfarande värda att närvara eller titta på enligt mig. 

Lärarna och administration tilltalas med titel eller Mr/Mrs/Ms, brittisk stil, men det var inte stenhårt 

och de flesta lärarna var chill, framförallt vid geologifakulteten. Skolans administration var väldigt 

hjälpsam även om systemet krävde en del arbete att ta sig runt i, mejla hit och dit osv, i slutändan gick 

allt bra och upplevelsen var sammantaget god. 
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Kurser 

Inför ditt kursval på NTU så börja med att säkerställa vilka kurser du överhuvudtaget får söka. För min 

del publicerades alldeles för tätt inpå terminsstart ett dokument av NTU som angav vilka kurser 

utbytesstudenter får söka. Det upplevde varken jag eller andra utbytesstudenter som tydligt, dessutom 

hade en av faktorerna för mig inför valet av NTU varit vilka kurser en kunde tänkas läsa av både 

intresse men framförallt möjligheterna för tillgodoräknande. Skulle man hamna i min situation, dvs ha 

sökt flera kurser som en utbytesstudent inte har rätt till, så var lugn. Det ordnar sig under add/drop-

perioden. NTU är stort och det finns kurser för alla, för min del blev det dock inte mina förstaval utan 

fick lägga till två vattenreningskurser vilket inte var min kopp te. 

• EM9106 Environmental Impact Assessment 

Miljökonsekvensbeskrivning, UG-kurs men fick den som programkurs pga god match. 

• ES3002 Structural Geology and Tectonics 

Fördjupad geolgikurs med studieresa till Taiwan, UG, valbar.  

• ES7020 Geophysics 

Geofysiska metoder, PG, programkurs. Hela kursen bestod av ett grupparbete då vi fick 

använda markundersökningsmetoder för markprojektering ur geoperspektiv. 

• CV6501 Water Treatment Process and Design. 

Vattenrening, PG, programkurs. Tydligt upplägg, mycket individuellt. 

• CV6503 Wastewater Treatment Process and Design. 

Avloppsrening, PG, programkurs. Väldigt lik CV6501. 

Staden och landet 

Singapore är en häftig stad och sevärdheter med mera finns att läsa om överallt online och det är lätt 

att orientera sig i staden. Vill du komma bort från huvudspåret så spana in naturreservaten, 

rekommenderar även stadsmuseet Singapore City Gallery, tar inte lång tid, fritt inträde och ger en 

grundläggande kunskap om Singapore ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Angående lagar och regler, 

vilket kan vara strikt i Singapore, så är det inte störande i vardagen, men håll lite koll för skulle en i 

Sverige mindre överträdelse ske inför ögonen på en singaporiansk polis kan det bli dyra böter. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Jag engagerade mig mycket i seglingsklubben samt spelade fotboll under kvällstid. Finns väldigt 

många aktiviteter att ta del av på campus om en vill och det är ett bra sätt att lära känna både andra 

utbytesstudenter men även singaporianer. Om du letar sällskap för en resa till grannländerna finns det 

gott om andra utbytesstudenter som också vill resa. Om du inte klickat med någon så fanns det flera 

facebookgrupper för utbytesstudenter där det var vanligt att resesällskap efterlystes.  
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