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Szingapúr, 2018/2019 tavasz 

Korábban szüleimmel már meglátogattam Szingapúrt egy nyaralás keretében. Már akkor 

nagyon tetszett az ország. Lenyűgözött a rendezettsége, az emberek gondolkodása és a rend, 

ami ott van. Miután hazajöttünk és láttam, hogy van lehetőségem kint tanulni egy félévet, 

azonnal eldöntöttem, hogy én oda fogok menni. Mindenképpen ki szerettem volna menni 

valahova, lehetőleg Európán kívülre, de ezzel a lehetőséggel felállt a teljes terv.

 
 

Én mérnökinformatikus szakon vagyok és részt veszek az IMSc képzésben is, így különösen 

fontos volt számomra, hogy tudjam tartani a mintatantervet. Hosszas tervezés után a 6. 

félévet választottam, így 2019 telét-tavaszát töltöttem kint Szingapúrban, a National 

University of Singapore (NUS) egyetemen. 

Az első megpróbáltatások még itthon kezdődtek. Az NUS-on már január 14-én elkezdődött a 

tanítás, és előtte volt egy orientációs hét is. Így én január 6-án, a vizsga időszak közepén 

szálltam fel a repülőre és indultam ki. Komoly kihívást jelentett minden vizsgámat és 

tárgyamat teljesítenem még decemberben. Nyilván ilyen probléma őszi félév esetén nincs. 

Az NUS-en három különböző típusú 

szállás elérhető. Mindegyikre jellemző, 

hogy csak egy és két ágyas szobák 

vannak. 

 Student Residence: Ekkor csak 

egy szobát adnak, az étkezést a 

hallgatónak kell megoldania. Rengetek 

lehetőség van az egyetemen is 

közvetlenül a szállások alatt. Több épület 

is van az egyetem területén, de a legjobb 

helyekre (UTown) hatalmas a 

túljelentkezés, de ezzel együtt ebből a 

szállás típusból van a legtöbb (~10 ezer) 

és így ide a legkönnyebb bekerülni is. 

 

 Colleges: Ebben a formában már van kötelező étkezés is. Reggelit és vacsorát 

biztosítanak, amelynek színvonala állítólag egész jó. Többszer szerveznek fakultatív 

előadások szakmájukban elismert emberekkel, kutatókkal. Szerintem itt lehet a 

legjobb lakni, de sajnos BME-sként nem elérhető egyik kollégium sem. 

 

 

Szingapúr, Bay area 

UTown 
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 Halls of Residence: Én is ilyenben laktam, így erről tudok a leghitelesebben beszélni. 

Ezek alapvetően kicsi kollégiumok, 150-200-fősek. Itt nagyobb hangsúlyt fektetnek a 

közösségre. Rendszeresen szerveznek esti programokat és sok öntevékeny kör is van, 

akikhez lehet csatlakozni. Itt is van reggeli és vacsora, de ennek a minősége nem a 

legjobb. Szerintem egy félévre kibírható, éhes sosem maradtam, és imádtam, hogy 

minden este friss gyümölcs volt. A szoba ázsiai méretű, nagyjából 2,5m x 3m-es. 

Otthonosan berendezhető, szerintem pont elég. Én a légkondicionálót sem 

hiányoltam, de sokan szívesen vettek volna egyet. 

Az időjárás kifejezetten nyárias. Én a száraz évszakban voltam ott, de márciustól már érezhető 

az egyébként májustól kezdődő esős évszak, amely novemberig tart. Minden nap 30-34°C és 

még reggel sem esik 26-27°C alá a hőmérsékelt. Az esős évszakban minden másnap zivataros 

időre számíthatunk, de ez gyakran csupán néhány órát jelent délután vagy este. A 

páratartalom igen magas, 80-90%. Ezt sokaknak nehéz megszokni, szerencsére nekem nem 

okozott gondot a párás meleg. 

Az egyetem maga BME-s és magyar szemmel óriási. Inkább nevezhető egyetem városnak. Az 

egyes részek között összesen 5 buszvonalat jelöltek ki, amik bárki számára ingyenesek. Az 

infrastruktúra és annak elérhetősége lenyűgöző. Az egyetem egész területén jó minőségű 

WiFi van, még a buszokon is, 2 olimpiai és egy szabadidős medence használható, ezenkívül 

konditermekben, teniszpályákon, 

atlétikapályákon, mászófalakon hódolhatunk 

kedvenc sportunknak, mindezt ingyenesen. A 

várost orvosi rendelő, bolt, borbély és éttermek 

teszik teljessé. Nekem nagyon fura volt látni, 

hogy mennyi tanulószoba van. Ezek csendes 

termek kényelmes székekkel és asztalokkal. 

Vannak lefoglalható termek is, ahol néhány fős 

csoportmunkát lehet folytatni, TV-vel vagy 

kivetítővel. Összefoglalva, a tanuláshoz és az 

egészséges élethez minden adott. 

Az összes tárgy 4-5 kredit értékű. Minimum 3, maximum 5 tárgy hallgatható félévenként 

cserehallgatóként. Én 4 tárgyat hallgattam: IT biztonság, Big Data architektúrák, Könyvelés, 

Politikatudomány. Még novemberben meg kell jelölni maximum 10 tárgyat, fontossági 

sorrendben, amit hallgatni szeretnénk. Ezután megkapjuk a beosztást, de ezen kis 

szerencsével (vagy sok könyörgéssel) lehet még változtatni a félév elején. A félév során több 

az otthoni munka, mint itthon és kifejezetten sok a csoport munka, amelyeket általában elő 

is kell adni. Ennek nagyon örültem, mert így sokat tudtam gyakorolni a nyelvet és sok emberrel 

megismerkedtem. A tanárok nyitottak, segítőkészek, bármikor bármilyen kérdéssel lehet őket 

keresni akár e-mailben, akár személyesen. 

Én egy kisebb kollégiumban laktam, így egy összetartó közösség alakult ki. 15-20 cserehallgató 

volt ott a világ minden tájáról: Új-Zélandtól Kínán és Oroszországon át Mexikóig. Én 

Hétvégi tanulás az egyetemen 
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kifejezetten élveztem ezt a nemzetközi légkört és azt, 

hogy megismerhetem ennyi kultúra nézeteit, ha nem is 

mélyen. Szinte mindennap együtt reggeliztünk, együtt 

vacsoráztunk és sokat beszélgettünk a közös 

programjainkon is. Szerveztünk például közös kínai újévi 

vacsorát, de sokan együtt utaztak Dél-Kelet Ázsiában is. 

Sokán már szeptember óta ott voltak, így ők már nagyon 

összeszoktak, de nekem sem volt nehéz beilleszkednem. 

A másik, amit nagyon élveztem, hogy mindenki mást 

tanult. Volt politológus, fizikus, matematikus, 

közgazdász… Külön élmény volt, hogy a mindennapjaimat 

nem egy IT buborékban kellett töltenem, és a 

beszélgetések is változatosak voltak. 

Minden félév közepén van egy hét szünet, amely sajnos az 

egyetlen „ZH hét” elé esik, de így is remek alkalom az 

utazgatásra. Engem két barátom látogatott meg, akikkel 3 napot Hong Kongban töltöttünk, 

majd további 4 napban Szingapúrt fedeztük fel. A félév során én még Malajziában és 

Kambodzsában jártam, de ha valaki több időt szán rá, akkor a lehetőségek határtalanok. Ebből 

a szempontból Szingapúr nagyon jó helyen van és kitűnő közlekedési lehetőségei vannak. 

Többen az ott megismert kínaiakkal mentek el 

Kínába, ami szintén egy kivételes lehetőség 

szerintem. 

A Campus Mundi ösztöndíjam még az utazgatások 

egy részét is fedezte, így én bátorítok mindenkit, 

hogy vágjon bele, az anyagiak nem jelenthetnek 

gondot. 

Összefoglalva, én egy nagyon jó élménnyel 

gazdagodtam és rengeteg új barátot szereztem a 4 

hónap alatt. Végre lehetőségem volt a nyelvtudásomat használni és újra aktívvá tenni. A 

közösség nagyon barátságos, befogadó. Az egyetlen dolog, amit másként csinálnék, hogy 2 

félévre mennék az 1 helyett. 

Hong Kong belváros 

Angkor Wat 


