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Av: Emma Hedlund, Student på Civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi
Mina utbytesstudier har gett mig många erfarenheter som jag kommer bära med mig i
framtiden. Att jag kunnat utforska och lära mig om Singapores kultur är också mycket tack
vare det stipendium jag fick motta från Rune Anderssons Stipendium-fond i våras.
Att studera utomlands kräver mycket planering, kanske mer planering än vad man tror. Själva
ansökningsprocessen krävde sin tid och det är ofta en del intyg som ska bifogas. Det är viktigt
att man tar sig tid och inte stressar igenom detta. När allt väl är inskickat så är det bara vänta
på antagningsbesked.
Något jag märkte ganska fort var att utlandsstudier kan vara kostsamt. Jag hade stor nytta av
under min utomlandsvistelse att använda mig av en budget för att ungefär beräkna hur mycket
jag kunde spendera varje månad. Jag valde att söka merkostnadslån på CSN för att kunna göra
de resor och aktiviteter jag vill hinna med under min tid där. Redan innan avresa var det också
mycket pengar som gick till förskottshyra för boende, boka flygbiljett, ta vacciner samt
inhandla de nödvändigheter som jag inte kunde få tag i Singapore. Jag försökte göra listor
med allt jag behövde införskaffa innan avresa som jag systematiskt kunde bocka av.
Jag upptäckte också innan avresan att det dök upp väldigt mycket frågor som jag inte visste
var jag skulle hitta svar på. Ett tips är att försöka hitta en student som varit på utbytesstudier i
det landet man är intresserad av. Jag fick många bra tips som jag inte hade kunnat googla mig
till genom studenter som varit i Singapore tidigare.
Oavsett var man åker på utbytesstudier så får man räkna med att studieupplägget kan se lite
annorlunda och att det gäller att försöka anpassa sig så gott det går. På Nanyang
Technological University läste vi 5 kurser samtidigt som skulle motsvara en termins
heltidsstudier. En del kurser krävde också obligatorisk närvaro och att man var aktiv under
föreläsningarna, vilket är viktigt att man är uppmärksam på. Dock kommer man in i allting
snabbt och även fast det var mycket studier under veckorna så kunde jag ha helgerna fria att
utforska Singapore eller resa till närliggande länder.
Slutligen skulle jag säga att åka på utbytesstudier är verkligen något som gör att man
utvecklas som person och man får möjlighet att träffa fantastiska människor man kanske
aldrig hade träffat annars. Så till alla studenter som tvekar på att söka eller ej, om du väljer att
åka är det ett beslut du aldrig kommer ångra.

