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A következőkben az elmúlt féléves saját élményeimről fogok beszélni, de fontosnak 

tartom kiemelni mindezek előtt, hogy én a mobilitás ideje alatt otthon BSc utolsó félévemet is 

végeztem, tehát elvoltam havazva a teendőkkel a két iskola között így, ha te is azon 

gondolkozol, hogy ki gyere tanulni akkor ne ijesszen el az én példám. 

Rengeteg tervezés után július végén kijöttünk Szingapúrba egy nagyon hosszú repülő 

úttal (az őszi félév augusztus 1-dec 3 tartott nekünk) 3-an a BME-ről ebből mi ketten egy 

lakásban közös szobát béreltünk, így erről tudok beszélni bővebben. 

Az árak elsőre megdöbbentettek, de utólag rájöttünk, hogy kb. ugyanannyiból ki lehet 

jönni egy hónapban, mint otthon (lakhatáson kívül) a lakás árak itt nagyon magasak, a koliban 

azért érdemes lakni, mert közel vagy az egyetemhez és tudsz ismerkedni, mi picit olcsóbban 

jöttünk ki mert együtt béreltünk lakás szobát, de ennek az egy szobának az ára is kb 2-3x annyi, 

mint Budapesten egy egész lakást bérelni, tehát egyedül ezt nem ajánlanám és az is hátulütője, 

hogy az egyetemhez közel még drágábbak a lakások, mi is 1 óra utazással értünk be az 

egyetemre. Szerencsére a tömegközlekedés nagyon jól meg van oldva, kicsit néha zsúfolt, de 

ez azért van, mert a népsűrűség pl. Budapesthez képest 2 és félszer nagyobb. 

Amióta megérkeztem imádom az országot, annyira zöld és olyan okosan tervezett 

minden egyes porcikája a városnak. Egy ideje például minden egyes új épületnek, amit építenek 

legalább az alapterületük 100%nak megfelelő területen növényeket kell tartaniuk, ebből 

kifolyólag minden épület zölden „világít”. 

Érdekes volt megtudni, hogy úgy épült ki a kultúrájuk, hogy mindenki úgynevezett 

hawker center-ekben ebédel, de az sem ritka, ha reggelinél vagy vacsoránál ott vannak, ezekből 

– nem viccelek – olyan sok van, hogy az ember max 5 perc sétára van mindig egy ilyentől. 

Ebből a szokásból kifolyólag itt nagyon olcsó étkezni, próbáltam is utána számolni, hogy ez, 

hogy érheti meg nekik, kb 1000-2000 Ft-ból bőségesen jól lehet lakni és a legtöbb helyen bő a 

választék, különböző kultúrák ételei alapján vannak felbontva az ”éttermek”. Mi egyébként 

ettől függetlenül sokszor főztünk magunkra, de ez a koliban annyira nem opció, bár úgy tudom 

pár szintenként van egy kis konyha. 

Itt több körös tárgyfelvétel van, eredetileg a megjelölt 8 tárgyból 3-at kaptam meg, majd 

a második körben felvettem még 1 tárgyat, amit végül le is adtam. 2db infós tárgyat és 1db 

úgymond érdekes tárgyat végeztem el a félév során. Az egész tanítás elképesztő, hogy mennyire 

nyitottak és milyen jól felszereltek, konkrétan az egyik infós tárgyból mindenki kapott a félévre 

egy teljesen új mikrokontrollert 36 szenzoros csomaggal, amit végül meg is tarthattam a félév 

után (teljesen ingyen). 

Az egyik tárgyam tehát „Introduction to IOT (Internet of Things)” volt itt kaptuk a 

mikrokontrollert és csapatmunkában kellett egy projektet csinálni, mi hazugságvizsgálót 

készítettünk. 



A másik infós tárgyam az „Interaction Design” volt itt is egy csapat projektet végeztünk, 

ahol egy alkalmazás vizuális megtervezése volt a feladatunk, felhasználókat is kellett 

interjúztatnunk a szükségleteikkel az alkalmazással kapcsolatban. 

Az utolsó érdekes tárgy, amit nem tudok bekategorizálni mert igazából a szerencséről 

szólt, a neve „Luck”, ez egy nagyon érdekes tárgy volt és rengeteget tanultam a világról a tárgy 

keretein belül, itt 2db írásbeli adta a végeredményünket. (Aztán lehet, hogy egy random 

generátorra bízta a szerencsénket a professzor.) 

Itt a jegyeket Gaussian eloszlás alapján adják tehát a teljesítményed a többiekéhez 

viszonyulva adja meg a jegyedet. Ez is érdekes volt, egyelőre még nem kaptam meg az 

osztályzataimat, de jókra számítok. 

Volt pár próbálkozásuk, hogy az exchange diákoknak szervezzenek eseményeket, de 

ezek nem voltak túl nagyszámok, párszor az elején olyan érzésem volt, hogy bárki idejöhetett 

volna helyettem nem tudnák. 

Rengeteget utaztunk a szabad időnkben különböző országokat bejártuk (Malajzia, 

Thaiföld, Indonézia azon is belül Bali). 

Itt mindig meleg van és vagy a kinti melegben van az ember vagy a benti hidegben, mert 

minden légkondicionált a metrók a buszok, az épületek, tehát mindig volt nálam egy pulcsi, de 

az sem állt távol tőlem, hogy hosszú nadrágban menjek egyetemre. 

A nemzeti napjukat is megnéztük, idén lett 57 éves Szingapúr, érdekes volt a tűzijáték 

mellett katonai show-t is látni. 

Összefoglalásként, életem egyik legjobb döntése volt ide kijönni, az egyetem nagyon 

felszerelt, saját busz rendszere is van egy mini város. A város nagyon tiszta, az emberek 

becsületre méltó dolgos emberek és nagyon kedvesek mindenkivel. 
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