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ERASMUS BESZÁMOLÓ

Mostanra egy rendkívül eseménydús és új 
élményekkel teli időszakon vagyok túl, mivel a 
2022/23-as tanév első félévét Szingapúr egyik 
legjobb egyetemén tölthettem, amely a világ 
egyetemeinek ranglistáján jelenleg a 11. helyen álló 
National University of Singapore (NUS). 
A kiutazás előtt rengeteg kérdés merült fel bennem 
az egyetemmel és az egész ot tan i lé t te l 
kapcsolatban. Kezdve a jelentkezés folyamatával, a 
szükséges papírokon át, odáig, hogy milyen 
Szingapúr és maga az NUS. A jelentkezéssel, a 
papírmunkával és a korábbi tapasztalatokkal 
kapcsolatban is rengeteg választ és segítséget 
kaptam a BME Európán k ívül i részképzési 
lehetőségeivel is foglalkozó Dr. Klekner Bíbortól, aki 
végig készségesen segített bármilyen probléma 
m e g o l d á s á b a n é s a f e l m e r ü l t k é r d é s e k 
megválaszolásában, ami nagyon nagy segítség volt 
és megkönnyítette az egész folyamatot, ami nem 
mindig volt egyértelmű és egyszerű. 



Changi Airport

MEGÉRKEZÉS
REPÜLŐÚT ÉS CHANGI

Most először végre egy délutáni géppel sikerült 
indulnom Budapestről, így a bepakolás nagy 
része is aznapra maradt - amit egyébként nem 
ajánlok. Két átszállással jutottam el Szingapúrba, 
először Dohában landoltam, ahonnan egy pár 
órás layovert követően Colombo felé vettük az 
irányt. A repülőutam jól és zökkenőmentesen telt, 
legalábbis annak a Colombóig tartó része.  
Innen egy kisebb géppel indultunk Szingapúr felé 
és az út második felét rengeteg turbulencia 
keltette rázkódás kísérte, aminek köszönhetően 
az utolsó 1 órám a hányózacskó szorongatásával 
telt. Ezt szerencsére végül - hallhatóan több más 
utassal ellentétben - nem kellett használnom, bár 
nagyon nehéz volt kibírni. A landolást követően 
minden a helyére került és helyi idő szerint este 8 
körül már úton voltam a bevándorlási hivatal 
ellenőrző kapui felé. Itt rövid sorbanállás és egy 
kis izgulás (csak Szingapúrba szóló jegyem volt), 
én is bemutattam a szükséges dokumentumaimat 
(IPA, SG Arrival card, útlevél). Gyors ellenőrzést 
követően félre hívtak, amire őszintén szólva 
valamiért számítottam, majd itt még egy kis 
várakozás után újra egy pulthoz hívtak és 
ugyanazt a procedúrát (iratok, ujjlenyomat, 
arckép) követően utamra engedtek.  
Mivel tudtam, hogy viszonylag későn érkezem 
majd és a kollégiumba nem fogok tudni éjszaka 
becsekkolni, csak másnap reggel 8-tól már előre 
elterveztem, hogy az első éjszakát a híres Changi 
reptéren töltöm.



Az ellenőrző kapukon végre átérve, már a 
szalagról levéve várt a bőröndöm, amely a 
karcolásoktól eltekintve hibátlanul érkezett meg 
velem együtt. Új feladat: alvóhely keresése. 
Ez még sohasem ment ilyen gyorsan, mint most. 
Pár métert sétálva a bőrönddel, egy Ikeás 
kiállítótermet idéző nappali-szerű konstrukcióhoz 
értem kanapékkal, fotelekkel, konnektorokkal és 
egy TV-vel berendezve, ahol senki sem ült. Itt 
rögtön elfoglaltam az egyik kanapét, majd 
kiélveztem a jó WiFi kapcsolat és a közeli mosdó 
előnyeit.  

Ezután megpróbáltam aludni, ami többé-kevésbé 
sikerült is, de kb. hajnali 5 körül felébredtem és 
gondoltam mielőtt elindulok az egyetemre, 
körülnézek a reptéren és megnézem a vízesést is. 
A vámkapun gond nélkül átérve néztem, hogy 
szinte semmi nincs nyitva még ilyen korán és 
amikor odaértem a a reptér fő attrakciójához, 
ahogy a fentebbi képen is jól láthatóan az sem 
üzemelt. Ennek ellenére jól nézett ki és azonnal 
tapasztalható volt, amit már korábban is sok 
helyen olvashattam, hogy mennyire zöld 
Szingapúr. Miután kinézelődtem magam a szinte 
teljesen üres és élettelen reptéren, lementem az 
MRT (Mass Rapid Transit) megállójába, ahol az 
East-West (zöld) vonallal elég egyszerűen 
jutottam el a Buona Vista megállóig, ahonnan a 
196-os buszra szállva pár megállót követően 
végre, kb. 30 órás utazás után eljutottam a 
campusig.



A “metró” bejáratainál ilyen 
kapukon kell átmenni, amikhez 
bármilyen, érintésmentes fizetési 
módszert használhatunk, tehát 
könnyedén működik akár a 
Revolut kártyánkkal vagy Apple 
Pay-jel is.  
Nincs szükség külön kártyát vagy 
bármilyen jegyet venni. 

Azonban, ha a későbbiekben 
spórolni szeretnénk érdemes egy 
ún. NETS Cardot venni (ezt 
bármelyik 7Eleven-ben is 
megtehetjük), mivel ezzel, azt 
hiszem utazásonként $0.60 at 
spórolhatunk a normál 
bankkártyás fizetéshez képest. 

A kártya ára $10, de már $5-tel 
feltöltve kapjuk kézhez. Ezt utána 
ingyenesen az MRT bejáratoknál 
lévő automatákkal tölthetjük fel 
készpénzzel. Feltölthető továbbá 
az appon (NETS) keresztül is 
bankkártyával, ennek díja külföldi 
kártyával $0.50 feltöltésenként. 

Készpénz felvételére Revolut 
esetén az UOB Bank ATM-eket 
ajánlom, mivel ezekből ingyenes 
a kp felvétel (a Revolut 
csomagunkban meghatározott 
havi keret kimerítéséig 
legalábbis). 

BuszMRT



CAMPUS
ZÖLD ÉS MODERN
A campusra érve tágas terek, zöld folyosók, 
magas, növényzettel bevont falú épületek 
fogadtak, amiken látszott, hogy tervezésüktől 
fogva a természettel való harmónia volt a 
prioritás, de inkább a képekre hagyom a 
“beszédet”. 
Szombat reggel érkeztem meg és nagyon furcsa, 
kihalt volt az egész terület, alig pár szembejövő 
emberrel, akik közül az egyikük segítőkészen meg 
is kérdezte, hogy melyik kollégiumot keresem, 
majd, hogy pontosan merre is találom azt. 
Szállásra a félévre a Tembusu Residential College-
ban (RC) kaptam lehetőséget, ami utólag 
visszanézve még nagyobb előny, mint azt először 
gondoltam.

Killátás a Tembusuból
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REGISZTRÁCIÓ
GYORS, EGYSZERŰ
Amikor a Tembusu RC-hoz értem, bementem az 
aulába, ahol egy közös teremben volt 
ideiglenesen felállítva a Housing Management 
iroda, itt fogadták az érkezőket. Az időpontom. 
Ugyan reggel 9-re szólt, már 8 kor ott voltam, de 
nem volt gond, nem volt előttem senki, egyből 
sorra kerültem. Itt mondták meg, hogy melyik 
szobában leszek, azt hol találom és megkaptam a 
kártyám, illetve a kulcsot a levélszekrényhez majd 
végeztünk is. Az egész kb. 20 perc volt. Ezt 
követően felmentem a szobámhoz és arra 
gondoltam, hogy oké, most itt vagyok, de most 
mi lesz?  

Nem kaptam semmi tájékoztatót vagy infót arról, 
hogy lenne valami orientáció szervezve a 
cserediákoknak, aztán később kiderült, hogy volt 
ilyesmi, de pont azon a hétvégén zárult, amikorra 
odaértem Július végén, így ez nekem kimaradt, 
de a kollégiumban nagyon gyorsan és könnyen 
ment a barátkozás. Az első napokban páran a 
szintemről el is vittek Chinatownba körülnézni és 
ebédelni. Az ismerkedés akkor sem túl nehéz, ha 
esetleg nem nyerünk felvételt egyik campuson 
lévő szállásra sem, nyugodtan megszólíthat bárkit 
bármikor az ember az egyetemen és szívesen 
segítenek, illetve más cserediákokkal is könnyű 
szóba elegyedni. Valószínűleg velük lesz egy 
nagy közös chat is, ahol közös programok és 
kirándulások szerveződnek folyamatosan :) 



TIPPEK, HASZNOS INFÓK
Itt szeretnék megosztani pár olyan hasznos infót, amelyek nekem segítségemre lettek volna, ha előre tudom. 

A Singlishben (szingapúri angol) előszeretettel használnak rengeteg rövidítést és különböző töltelék szavakat, mint például a “lah”. 
Ezt eleinte nem tudtam és elég nehéz volt megértenem az akcentusukat és az angolt, amit ők beszélnek tele rövidítésekkel és 
egyéb szavakkal. Egy gyakori példa erre a következő kifejezés: “can lah” vagy “can is can”, melynek jelentése: Oké, mehet, benne 
vagyok. A különböző, fontosabb egyetemi épületek nevei is gyakran rövidítve vannak, ha valamit nem tudunk, nyugodtan 
kérdezzünk, de jó eséllyel egy gyors Google keresés is a segítségünkre lehet. 

A tömegközlekedés jó, könnyen eljuthatunk bárhová, azonban érdemes elég időt szánni rá, mert bár Szingapúr országnak nagyon 
kicsi, de városnak elég nagy és az egyetem a belvárostól kb. 1 óra tömegközlekedéssel. Ha a campuson van a szállás és nem 
szeretnénk taxira költeni, érdemes időben hazaindulni, mert az utolsó buszok a belvárosból nem sokkal éjfél után indulnak. 
Az árát tekintve utazásonként átlagosan $1-et von le, ez hosszabb útnál lehet $1,5-2 is, rövidebbnél pedig kevesebb. Minden 
felszállásnál és leszállásnál le kell csippantani a kártyát a terminálnál, ezzel indítva, illetve lezárva az utat. 

Utólag visszanézve, érdemes lett volna már rögtön a félév elején nyitnom egy helyi, ingyenes bankszámlát, mert nagyban 
megkönnyíti a fizetést, ha mi is tudjuk használni a QR kódos fizetési módszert, hiszen sok helyen (az egyetemen is) nem lehet simán 
bankkártyával fizetni, hanem csak készpénz vagy PayLah (itt is “lah”) segítségével, amely lehetővé teszi, hogy egy QR kódot 
leolvasva a helyi számlánkról fizessünk, illetve egymás közt is utalgathatunk ingyenesen a helyiekkel. A legtöbben ott ezt a módszert 
használják. Számlanyitáshoz ajánlom a személyes ügyintézést, mert - bár időigényesebb - rögtön tudnak válaszolni a kérdéseinkre 
és gördülékenyebb a folyamat (nekem pl. online nem is sikerült valamiért). Ehhez érdemes először tájékozódni, hogy milyen papírok 
kellenek (útlevél, Szingapúri címről igazolás (proof of residency) stb.), de szerintem ha ezek megvannak nem bonyolult és megéri, 
mert utána mindenhol fogunk tudni fizetni ételért, tömegközlekedésre (NETS kártyaként is működik, tehát nem lesz drágább az 
utazás, mint a külföldi kártya esetén), illetve, ami miatt végül én is nyitottam: biztosításhoz pénzvisszatérítésre. A félév során 
igénybe kellett vennem az NUS által kötött biztosítást és az általam kifizetett kezelési költség visszatérítéséhez helyi, saját névre 
szóló bankszámlát kellett megadnom, ha nem akartam, hogy külföldi számlára való utalás miatt extra költségek merüljenek fel. 
Szóval én ajánlom egy ilyen ingyenes DBS Bank által biztosított bankszámla intézését már az elején, majd a végén kinullázott 
egyenleggel bezárhatjuk. Ennek az egyenlegét pedig készpénzzel tölthetjük fel szintén ingyenesen. 

Ami a tantárgyakat illeti, nekem 3 tárgyam volt, ami a kötelező minimum a kreditszámot illetően; LAS1201 (spanyol kezdő), GEX1012 
(effective reasoning) és ME2102 (engineering innovation and modelling). A tárgyakról sok hasznos dolgot megtudhatunk előre a 
nusmods.com oldalról, ahol összeállíthatjuk az órarendünket, tárgyleírásokat és véleményeket is olvashatunk. 

http://nusmods.com


 A tantárgyak kiválasztásánál majd észrevehtjük, hogy nem minden lesz elérhető, ami ezen az oldalon fent van, hanem lesz majd 
egy lista amikből válaszhatunk, illetve a jelentkezéskor egy hivatalos oldalon tudunk majd tantárgyakra keresni és kiválasztani őket. 
Érdemes olyanokat, amiket utána el tudunk fogadtatni az itthoni egyetemen is (legalább 70%-os egyezés és a tárgyfelelőssel való 
egyeztetést követően). Ha nem találunk ilyet, akkor pedig választhatunk várt nehézségi szint, illetve érdeklődési kör alapján is. Ez a 
3 tárgy mindegyike viszonylag könnyen teljesíthető volt és a spanyolt kifejezetten jónak találtam. Ha kiválasztottuk és jelentkeztünk 
a tárgyakra, amiket el is fogadtak, még utána is lesz lehetőség a változtatásra a félév elején, úgyhogy, ha esetleg útközben 
meggondoljuk magunkat, nincs gond azzal sem (bár ennek sikeressége függ a férőhelyek számától). 

A félév során volt két reading week, ami lényegében egy-egy hét szünet a számonkérések előtt, amikor több lehetőség van (főleg a 
cserediákoknak, akiket kevésbé terhel le az egyetem a tárgyak száma és súlya miatt, mint a helyieket) utazásra, városnézésre, 
tanulásra.  

Ami a lakhatást illeti, én mindenképpen a campuson való elhelyezkedést ajánlom, mert nagyban megkönnyíti az egyetemi életet, 
ha nem kell mindig utazni az egyetemre a város különböző pontjairól, hanem csak felszállunk a belső, egyetemi buszra, ami sűrűn 
jár és ingyenes és azzal vagy akár gyalog megyünk el az előadások vagy gyakorlatok helyszínére. Ezen belül is a legjobb választás 
közösségi szempontból egy RC (Residential College), mert ezekben vannak szervezett programok, különböző események, 
(kötelezően választott) étkezés és így könnyebb barátkozni is. A másik lehetőség a Student Residency, ami szintén a campuson van, 
de nincs semmilyen szervezett program, csak lakóhelyet biztosít. Nekem, ahogy már említettem sikerült a Tembusu RC-be felvételt 
nyernem, de csak utólag jöttem rá, hogy ez mekkora előnyt jelentett. Ezekbe elég limitált a helyek száma, így érdemes előre 
tájékozódni és időben jelentkezni. A jelentkezés több körben történik, aminek az első köréről én le is maradtam, mert nem 
tájékozódtam megfelelően és időben. Ezek a kollégiumok különálló, egy ágyas szobákat kínálnak és ár-érték arányban (feltéve, hogy 
egyedül megyünk és nem többen bérlünk egy szobát) verhetetlenek Szingapúrban a többi lakhatási opciót tekintve. 
Viszonyításképpen, a Tembusuban a kötelező étkezési előfizetést (H-P reggeli és vacsora, Sz csak reggeli, V csak vacsora) is 
beleszámolva kb. €680-ra jött ki egy hónap, ami innen nézve soknak hangzik, de kicsit körülnézve rájövünk, hogy ez egy elég jó 
árnak számít Szingapúrban egy saját szobáért az egyetemi campuson étkezéssel együtt.  

Az ebédet általában a campuson vagy a városban lévő foodcourt-ok valamelyikében oldottam meg, ahol sok féle étel közül (főleg 
ázsiai) válaszhatunk, amik az én ízlésemnek elég jók voltak, árukat tekintve pedig $3-8 dollárból jött ki egy főétel. Az italok helytől 
függően kb. $1-2 dollár közt mozogtak (fél liter jegestea vagy limejuice pl.)  

Egy rövid felsorolás a teljesség igénye nélkül azokról a helyekről, amiket mindenképpen ajánlok: MacRitchie reservoir - tree top walk 
(ez egy jó kirándulást színesíthet, ha mondjuk a mushroom café-tól indulunk a kb. 11 km-es körsétára a parkban), West Coast park, 
Skyville @Dawson (itt ingyen felmehetünk egy magas épület tetején levő kertbe, ahonnan nagyon szép a kilátás), Gardens by the 
Bay (itt érdemes este pár dollárért jegyet venni a skywalk-ra), Marina Bay, Holland village, Orchard Rd, Changi airport (ide érdemes 
időt szánni, mert rengeteg látnivaló van), Lau Pa Sat foodcourt este, botanikus kert, Chinatown, Little India, Arab St, Fort Canning 
Park, Super Ngon (vietnámi étterem nagyon jó Pho levessel és tavaszi tekerccsel:) 



Összességében elmondható, hogy Szingapúr egy elég drága hely, viszont az ételek (amennyiben nem éttermekbe járunk) 
viszonylag jó áron vannak. Sok múzeum ingyen látogatható a diákigazolvánnyal - melyet majd a félév első heteiben vehetünk át - 
amit érdemes is kihasználni. Ezen kívül ajánlom, hogy már a félév elejétől kezdve minél több dologban vegyünk részt és 
látogassunk el a parkokba, múzeumokba, különböző városrészekbe, mert hamar el fog telni a félév és könnyen azon kaphatjuk 
magunkat, hogy mennyi mindent lehetne még csinálni egy ilyen kis országban is, mint Szingapúr.  
Ebbe a rövid beszámolóba, ugyan közel sem fért bele minden, de minden olvasójának szívesen segítek további kérdésekkel 
kapcsolatban :)


