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ERASMUS BESZÁMOLÓ 

Szalka Panka vagyok és a 7. félévemet 

Szingapúrban töltöttem az Erasmus+ mobilitás 

keretein belül. A félévem augusztus elejétől 

december elejéig tartott, mivel ott egy hónappal előbb 

kezdődik az oktatás. Az itthoni hibrid órákkal és a 6/7 

órás időeltolódással egészen könnyen össze 

lehetetett egyeztetni a két egyetemet és egy óriási 

élmény volt a program. 

 

 

 

REPÜLÉS 

Szingapúrnak egy reptere van, a Singapore Changi 

Airport. Az ország keleti részén található, és 

tömegközlekedéssel is könnyen elérhető. Közvetlen járat 

tudtommal nem jön ide Pestről, de a hosszú út után is 

érdemes 1-2 órát eltölteni itt. Ezt meg lehet ejteni akkor is, 

amikor utazgatsz a környéken, de nem biztos, hogy az 

innen induló járatok lesznek az első választásaid, mivel 

sokkal olcsóbban lehet repülni Kuala Lumpur-ból, ahova 

busz is megy. 

A reptér elsősorban talán a Rain Vortex-ről ismert, ami a világ legmagasabb beltéri 

vízesése, körülötte pedig növényekkel teli teraszok vannak. Ha van rá lehetőséged, ide 

mindenképp menj el. Ez a Jewel-ben található, ami egy nagyobb pláza szerű komplexum 

különböző látványosságokkal, étkezdékkel és vásárlási lehetőségekkel. 

Ezen kívül itt van a világ leghosszabb reptéri 

csúszdája is, viszont ez nem ingyenes, be kell mutatnod 

a Changi Rewards e-Card-odat a T3 info pultnál, hogy 10 

csúszást kapj a 12 méteres csúszdán.  

Ha kicsit több időd van, akkor beugorhatsz egy 

filmre/mesére az itteni moziba is, beülhetsz egy 

masszázsszékbe, vagy csak sétálhatsz a különböző 

parkokban. 

A reptéren semmiképp ne válts pénzt ilyen bódékban, 

de amit még érdemes megtenni, ha először ide érkezel, 

az egy NETS card vásárlása (pl 7 eleven-ben), mert ha 

épp nem késted még le az utolsó MRT-t (itteni metró), 

akkor azzal akarsz hazajutni. Használhatsz Revolut 

kártyát is, viszont ez minden utazásnál levon 0,5 SGD-t, 

ami hamar felhalmozódik, mivel nincs bérlet. 
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EGYETEM 

Itthon és kint is 3-3 modult 

végeztem, ezt nem kifejezetten ajánlom 

senkinek, mivel kevesebb idő lesz 

utazni és stresszesebb lesz a félév, de 

be akartam fejezni itthon az 

alapképzést, ezért muszáj volt így 

szerveznem. A kinti egyetemi óráim 

nagyon érdekesek voltak, a 2 körös 

jelentkezés után 3 modult vettem fel, ez 

12 kredit, ami az egyik követelménye is 

volt a kiutazásomnak. Az összes 

meghirdetett órából lehetett választani, 

én kettő képzéshez kapcsolódót 

választottam és egy szabvál szerűt.  

Kicsit aggódtam, mivel sokan kint ázsiai 

akcentussal beszélnek, illetve van egy singlish 

nevű dialektus is, de hamar hozzá lehet szokni 

és az órák is teljesen érthetőek voltak. Sok 

projekt munka volt, itt lehet érdemes gyorsan 

megkeresni a jó csapattársakat, mert ki lehet 

fogni kevésbé lelkes embereket és akkor 

nehezebben fog menni a munka. Én a 

csapatommal az egyik tárgyamon belül egy 

hazugságvizsgálót építettem, a másik órán 

pedig játékosoknak készítettünk egy 

közösségi appot, melynek a tervezését 

vezettük végig a félév alatt.  

Mindhárom tárgyamból voltak számonkérések és 

midtermek is, de csak a Luck nevű modulból volt vizsga. 

Sok órán open-book vizsgák vannak, ez változó, viszont 

nagyon szigorúan veszik a csalást és a plágiumot is. Az 

órák nagy része online is megtalálható, de sokszor a 

részvételt is nézik, mint itthon.  

Maga az egyetem nagyon nagy, több ingyenes 

buszjárat is van a területen. Ehhez van külön appjuk is, 

amit érdemes letölteni, mert a Google Maps nem jelöli 

őket. Az épületek nagyon modernek, tágasak és 

felszereltek. Sok folyosó a szabadba néz, sok nyitott tér 

van és kellemesen lehet akár csak leülni és tanulni szinte 

bárhol. Több részen van medence, sporttelep, uszoda… 

stb. de akár a könyvtárakba is be lehet ülni pár órára, ha 

az ember talál helyet. 

VÁROSI ÉLET 

Én nem kollégiumban laktam, mert gluténérzékenyként magamra főztem és a koliban pici 

és nem elég jól felszerelt a konyha. Ott általában kijárnak enni a diákok, mivel a bizonyos 

„Hawker centre”-ek egészen olcsók. Lakást keresni nem egyszerű (főleg egyedül), én egy 
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szaktársammal együtt találtam egy szobát. 

Vigyázni kell, mert hallomásból sokan szoktak 

a környező országokból átverni embereket, és 

eltűnnek a depozittal. Szerencsére nekünk 

szerencsénk volt, mert az első elutasított 

helyről visszaküldték, a második lakás pedig 

már a végleges volt. Az árak magasak itt is, 

Facebook csoportokat érdemes nézni és ki 

lehet fogni egy-egy jobb helyet. Saját lakást 

bérelni körülbelül lehetetlen.  

 

Mivel a házunk messze volt az egyetemtől, 

tömegközlekedéssel jártam be 3 nap. Az odaút 1,5 óra 

volt, viszont a közlekedés elég egyszerű. Az összes 

tömegközlekedéshez egy feltöltő kártyát használnak, 

de például Revoluttal is lehet csippantani az elején és 

a végén. (A Reolutot nagyon ajánlom mindenkinek, 

ami ki akar menni, az összes országban tudtuk 

használni és nagyon hasznos volt.) Nincsenek 

bérletek, minden az út hosszától és a közlekedési 

eszköztől függ, emiatt elég drágán jön ki az utazás a 

magyarhoz képest. Ez ugye kevesebb, ha valaki kolis, 

de a többieknek érdemes ezzel is számolni, mert 

jelentős összegeket elvisz. Többfajta eszköz is van, a 

legfontosabbak az MRT-k, amik az itthoni metróknak 

felelnek meg, az LRT-k ezek kisebb megfelelői, és a 

buszok. Fontos, hogy nincs éjszakai 

tömegközlekedés, éjfél után már semmi se jár. 

Érdemes letölteni a Grab és a Gojek alkalmazásokat 

még utazni, taxit csak végsőesetben szabad hívni 

(mert drága nagyon).  

A közbiztonság híres Szingapúrban, simát ott lehet hagyni akár a laptopodat egy pár órára 

bárhol, mert nem fogják elvinni. Sokan így foglaltak helyet, szóval néha ilyen leleményesnek 

kell lenned majd neked is, ha ide jössz. Az egész város tele van rendőrségi és mindenféle 

egyéb kamerákkal, mindent komolyan megfigyelnek. A plázák előtt ki van írva hány lopás 

történt ott x időn belül, a tömegközlekedési eszközökön pedig plakátokkal és 

hangosbemondóval hirdetik, hogy jelentsd a gyanús dolgokat. A dohányzásra is szigorú 

szabályok vannak, és itt még él a halálbüntetés is. Van pár érdekes törvény is, mint a „Tilos 

rágózni!” vagy a „Csak a zebrán szabad átmenni!”, de ha az alapvető dolgokat betartja az 

ember ezekből tényleg nincs semmi gond. Furcsa volt először megszokni ezt a nagy rendet, 

de tényleg kellemesebb és tisztább hely volt így az ország az emberek mentalitása és 

hozzáállása miatt. 
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UTAZÁS 

Kint a tanév több részre van bontva. A tanítás augusztus elején 

kezdődött nekünk, és 6 hétig tartott az első rész. Ezután volt 1 hét 

szünet, ekkor lehetett tanulni a következő heti midterm-einkre. 

Ezek zárthelyi szintű kisebb vizsgák voltak, nem minden tárgyból 

vannak, mindent online meg lehet keresni, hogy milyen modulhoz 

mi tartozik. Utána újabb 6 hét tanulás volt, 1 hét szünet és 2 hét 

vizsgaidőszak. Az egész félév december elején ért véget és ha jó 

helyre kapja meg az ember az óráit, akkor egész sokat lehet utazni 

a félévben. Mivel egy központi helyen van Szingapúr, sok helyet 

meg lehet látogatni. Én a program alatt kétszer jártam Malajziában, 

egyszer Thaiföldön és a félév lezárása után még Indonéziában is 

voltam. Ezeket az utazásokat tényleg nem érdemes lecsökkenteni, 

ugyanis gyönyörű helyeket lehet látni és több új kultúrát 

megismerni.  

 Bár Szingapúr nem a legjobb hely, ha valaki le akar barnulni, a 

környező országokban sok tengerpartot meg lehet látogatni. Pár 

„must have” dolog viszont mindenképp legyen nálad/készülj rá, ez 

a napkrém, biztosítás (Grab-en egész jó árért lehet kötni), meleg 

ruha (sok légkondicionált hely és a repülők is hidegek), 

gyógyszerek, Revolut kártya. 

 

 

 

EXTRA 

Pár dolgot nem igazán tudtam szépen 

fejezetekbe szedni, ezeket úgy gondoltam, 

hogy ilyen utóirat-szerűen osztom meg 

veletek. Itt lesz pár érdekesség, plusz infó, aki 

kiutazás előtt áll, annak is érdemes lehet 

átfutnia: 

Az egyetemnek saját biztosítása van, ami egész sok mindent lefed, de ezt olvasd át, mielőtt 

még bármi baj történik. Speciális orvoshoz kell menni amennyiben vissza szeretnéd kapni a 

pénzedet, és vannak olyan problémák is, ami után nem fizetnek. Ezért mondjuk fogorvoshoz 

mindenképp (!!!!!!) menjetek el utazás előtt és többfajta gyógyszert is érdemes felíratni 

háziorvossal még itthon. A kinti ellátás híresen jó, de egyrészt drága, és maga a biztosítás is 

macerás. 

Pakoljatok be több meleg ruhát! Szerintem a kabát nem fontos, viszont pulcsi és meleg 

nadrág igen. Bár szinte minden nap 30 °C körüli időjárás van, szinte az összes hely nagyon 

légkondicionált és könnyű megfázni. Ez igaz az egyetem termeire, plázákra és a 

tömegközlekedésre is. 
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Legyen nálad esernyő vagy esőkabát! Szingapúrban, illetve 

a környező helyeken (főleg monszun időszak alatt) sokat esik 

az eső. Az országon belül erre egész jól fel vannak készülve, 

sok helyen a járdák felett is tető van. Bár sok helyre el lehet jutni 

elázás nélkül, érdemes mindig bepakolni egy kicsire 

összehajtható esőkabátot vagy egy esernyőt. Ez igaz akkorra is, 

ha külföldre utazol év közben. 

Főzni elég nehéz lesz, mivel olcsóbb kimenni egy Hawker 

centre-be. Sok választék van és jó áron lehet hozzájutni 

ezekhez. Mivel nem annyira szoktak főzni, az alapanyagok se a 

legolcsóbbak. Szinte mindent importálnak, ezért egy FairPrice-

ban vagy Giant-ben érdemes többször szétnézni, hogy jó áron 

lehessen megvenni valamit (, a FairPrice appot is érdemes 

használni). Aki pedig nagyon szereti a szalámit vagy a trappistát, sajnos ezek nem lesznek 

kint. 

Nincs földszint. Az országban a földszint más az 1-es számot 

kapta, ez inkább ilyen érdekességként említhető meg. 

Ne bízz a Google Maps-ben. Magyarországon egészen jól 

mutatja mikor milyen közlekedési eszköz jár, ez nem igaz 

Szingapúrra. Érdemes kitapasztalni, de általában az app többet 

szokott mutatni. A másik hibája, hogy az egyetemen belüli járatokat 

nem mutatja, így azokat nem tudja számításba venni. 

Baloldali közlekedés van, ezt egy kicsit érdekes megszokni. Ide 

írnám még, hogy akinek van jogosítványa, csináljon egy nemzetközi 

jogosítványt még a kiindulás előtt, mert ha kocsit nem is, de scootert 

lehetséges, hogy kell vezetni. Aki tervez menni Indonéziába, annak 

szerintem egy nagyon hasznos dolog, mert máshogy elég nehézkes közlekedni. Én ezt kintről 

csináltattam meg, ami egy hosszabb folyamat volt a papírok és iratok postázása miatt, szóval, 

ha tervbe van véve a vezetés, akkor ezt ajánlott dolog.  

A kézipoggyászodban ne legyen soha bicska vagy 

körömolló, mert el fogják venni és nem kapod vissza. 

Ugyanez igaz a folyadékokra, itt például a kontaktlencse 

folyadék se kivétel. Ha vinnéd külföldre, mindenképp 

szerezz be hozzá egy 100 ml-es tartót. 

Ha van időd szerintem érdemes megnézni az országon 

belül a Night Safari-t meg a Universal Studios-t (ide 

mondjuk kb csak az Express jegyet érdemes venni, ha 

végig akarod járni) 

Pár plusz dolog még:  

- konnektor átalakító: Szingapúrban nem lehet használni a mi eszközeinkhez tartozó 

kábeleket, vagyis egy adapter mindenképp legyen nálad, illetve egy hosszabbító és egy 

elosztó sem árt.  

- SIM kártya: bár ezt nem bepakolni, hanem kint venni kell, sok mindenre lesz hasznos. 

Meg kell adni hivatalos papíroknál, és internethez is így lehet könnyen hozzájutni. 

Nekem a SIMBA 10 SGD-s csomagja tetszett meg, könnyű volt online megújítani és 

roaming net is járt hozzá. 


