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1. Wstęp

Jesteśmy  studentami  studiów  magisterskich  na  Wydziale  Inżynierii  Lądowej  Politechniki
Warszawskiej.  W  Singapurze  spędziliśmy  semestr  zimowy  r.a.  2016/2017  studiując  na  Nanyang
Technological University – jednej z dwóch państwowych uczelni.  Udział w wymianie uważamy za
niezwykle  cenne doświadczenie  naukowe,  a  także  niepowtarzalną  okazję  do  nawiązania  nowych
kontaktów i poznania barwnej kultury tej części świata.

2. Przygotowanie do wyjazdu

2.1. Formalności

System obsługujący aplikacje studentów jest bardzo przejrzysty, zarówno w Polsce jak i w Singapurze
można liczyć na pomoc przy załatwianiu formalności.  Skompletowanie i poprawne przygotowanie
wszystkich dokumentów zajmuje jednak trochę czasu. Warto zrobić to z wyprzedzeniem, ponieważ



punktualność związana z wgrywaniem danych do systemu  może być decydująca. Musimy liczyć się
także z różnicą stref czasowych. 

2.2. Data przyjazdu i wyjazdu

Dobrą  decyzją  jest  zaplanować  przyjazd  około  tydzień  przed  rozpoczęciem  roku  akademickiego,
można  swobodnie  zwiedzić  miasto,  a  także  spokojnie  dopełnić  formalności  na  uczelni.  Kampus,
położony jest na końcu miasta, dojazdy do centrum są czasochłonne, nieco utrudniają zwiedzanie
podczas tygodnia. 

2.3. Bilety

Ze względu na cenę – warto kupić bilet w dwie strony jak najwcześniej.  Ewentualna zmiana daty
powrotu,  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  kosztuje  około  500zł.  Jeżeli  nie  planujemy  powrotu  z
Singapuru, należy mieć na uwadze z jakim bagażem będziemy się przemieszczać. 

2.4. Konto dolarowe

Dostępne są różne możliwości, jednak ze względu na przewalutowania założenie konta może pomóc
uniknąć zbędnych wydatków.

2.5. Co warto zabrać?

Nie  ma  sensu  zabierać  dużej  ilości  ubrań.  W  Singapurze  i  krajach  ościennych  jest  gorąco.  Sale
wykładowe, muzea, komunikacja miejska i sklepy są  klimatyzowane – temperatury mogą być tak
niskie,  że  dłuższe  przebywanie  w takim pomieszczeniu  przestaje  być  komfortowe.   Poza  letnimi
ubraniami na pewno warto zabrać bluzę, sweter, chustę, okulary przeciwsłoneczne i parasolkę. Jeżeli
w ramach wymiany planujemy pracę w laboratorium koniecznie potrzebne są zakryte buty i długie
spodnie. 

2.6. Sprawy zdrowotne

Uczelnia  zapewnia  nam  podstawowe  ubezpieczenie  na  terenie  Singapuru.  My  wykupiliśmy
dodatkowe ubezpieczenie w Polsce – obejmujące rejony Azji,  które chcieliśmy zwiedzić.  Planując
wyjazd  warto  sprawdzić  jakie  są  szczepienia  obowiązkowe  i  zalecane,  szczególnie  w  najbardziej
egzotycznych krajach. Zatrucia pokarmowe są tu rzadkością, jednak podstawowe leki  bezpiecznie
mieć  ze  sobą.  Suplementy  takie  jak  witaminy  i  minerały,  można  tanio  kupić  w  aptece.  Temat
komarów  niepokoi  przed  wyjazdem,   w  Singapurze  choroby  przenoszone  przez  nie  zostały
opanowane.  W porze  nasilonego występowania  tych  owadów sporo  osób  profilaktycznie  używa
repelentów. 

2.7. Wiza

Student Pass – załatwiany jest przez uczelnię, należy postępować według wskazówek w systemie, a
także zabrać ze sobą aktualne zdjęcia. Podróżować można do czasu oficjalnego spotkania, kiedy to
rozpoczyna  się  procedura  przyznania  wizy.  Potem  przez  około  miesiąc  nie  można  opuszczać
Singapuru. Niestety posiadacze wizy studenckiej nie mogą pracować na terenie Singapuru. 

2.8. Telefon



Po  przyjeździe  warto  udać  się  do  któregoś  z  trzech  operatorów.  Zakupu  karty  można  dokonać
okazując  uprzednio  paszport.  Numer  telefonu  jest  potrzebny  podczas  wypełniania  niektórych
dokumentów, można uzupełnić go jednak po kilku dniach. 

3. Singapur

3.1. Informacje ogólne

Singapur nie jest bardzo dużym miastem. Powierzchniowo zbliżony jest do Warszawy. Miasto jest
super czyste, zorganizowane i rozplanowane, także poruszanie się po nim to sama przyjemność .
Wszystko jest bardzo dobrze oznakowane więc nie jest łatwo się w nim zgubić.  Rzecz która nas
niezwykle zaskoczyła to ilość zieleni. Z czystym sumieniem podpisujemy się pod stwierdzeniem, że
Singapur to miasto w ogrodzie. Różnego rodzaju parki czy skwery spotyka się na każdym kroku dzięki
czemu miasto jest niezwykle przyjazne i nie przytłacza człowieka. W Singapurze jest bardzo bardzo
bezpiecznie  jednak  jak  mówią  sami  mieszkańcy  bardzo  mała  przestępczość  nie  oznacza  brak
przestępczości. Tak więc zawsze warto zachować podstawy czujności. Temperatura przez cały rok
wacha się w okolicach 30oC, jest bardzo wilgotno i dość często lubi padać deszcz, taki urok klimatu
równikowego. Walutą jest dolar singapurski na którego wchodzi około 3 zł.  

3.2. Komunikacja miejska

W Singapurze działa metro oraz autobusy. Sieć  komunikacji miejskiej jest bardzo duża i wspaniale
zorganizowana. Metrem dojedziemy praktycznie w każdy zakątek miasta. System biletowy jest różny
od tego  spotykanego w Warszawie.  W Singapurze  nie  płacimy  za  przejazd  tylko  za  przejechaną
odległość.  Cena  podróży  będzie  więc  zależała  od  tego  ile  przystanków  pokonamy.  Na  przykład
kupując  bilet  jednorazowy  w  metrze,  podajemy  nasz  docelowy  przystanek  i  na  tej  podstawie
wyliczana  jest  jego  cena.  Tutaj  też  mała  ciekawostka  bo  tak  naprawdę  kartonikowe  bilety
jednorazowe na metro wcale nie są jednorazowe. Raz zakupiony bilet możemy potem doładować o
kolejną podróż. W Singapurze nie ma biletów miesięcznych czy długookresowych. Obowiązują tu
karty  na  które  możemy  załadować  dowolną  kwotę  powyżej  10  dolarów.  Następnie  taką  kartę



przykładamy do czytnika przy wejściu do autobusu lub na bramce w metrze oraz przy wysiadaniu z
autobusu i na bramce przy wyjściu z metra. Wtedy to pobierana jest opłata za przejazd. Legitymacja
studencka pełni role takiej właśnie karty. Minusem komunikacji miejskiej jest to że działa tylko do
północy,  codziennie.  Potem  trzeba  korzystać  z  taksówek  lub  ubera  jednak  ich  ceny  są  bardzo
przystępne. Może nie takie jak w Polsce ale na pewno dużo tańsze niż na zachodzie Europy. I na
koniec  jeszcze  dwie  uwagi.  Po  pierwsze,  w  wagonach  metra  i  w  autobusach  jest  lodowato,  na
klimatyzacji nikt tam nie oszczędza i po drugie, w środkach komunikacji nie wolno pić ani jeść , jest to
bardzo przestrzegane i za złamanie tego zakazu grożą dość wysokie grzywny.   

3.3. Rozrywki

W Singapurze mamy dostęp do pełnej gamy rozrywek. Generalnie jest tam wszystko. Muzea, kluby,
centra handlowe, których ilość jest niewyobrażalna, a nawet lodowisko czy sztuczna fala do surfingu.
Każdy znajdzie coś dla siebie. Niestety życie nocne jest kosmicznie drogie. Samo wejście do klubu
kosztuje w granicach 30 dolarów. Ceny alkoholu także są zaporowe. Dla przykładu cena 0.5 litra piwa
w barze  to  około  10  dolarów.  Jednak  mamy  dobrą  informacje  dla  pań.  W  Singapurze  w środy
odbywają się tak zwane Ladies Night. Wtedy wejście do klubu dla pań jest darmowe oraz dostają one
kilka  darmowych  drinków.  Czasem  także  i  panowie  mogą  w  środy  wejść  bez  płacenia  jednak
darmowych drinków już raczej nie dostaną, ewentualnie jednego.

3.4. Jedzenie 

O jedzeniu w Singapurze można by pisać wiele. My napiszemy że jest wspaniałe, jest różnorodne i
jest tanie.  Do wyboru mamy różnego rodzaju kuchnie azjatyckie czy hinduskie. Oczywiście można
także znaleźć jedzenie zachodnie albo inaczej europejskie. Tylko po co? My przez cały pobyt ani razu
takiego  jedzenia  tam  nie  jedliśmy  ani  nawet  nie  mieliśmy  na  nie  ochoty.  Najpopularniejszymi
miejscami z jedzeniem są tak zwane hawker center. Są to przestrzenie, często hale, z mnóstwem
małych stoisk z jedzeniem i stolikami. Więc gdy idziemy coś zjeść większą grupą to nie ma problemu
z  wyborem  miejsca.  Każdy  może  zjeść  to  co  lubi.  Można  to  trochę  porównać  do  stref
gastronomicznych w polskich centrach handlowych. Ale bez obaw, jedzenie w hawkerach to jest
prawdziwy smakowy kosmos. 



4. Uczelnia i kampus

4.1. Opis kampusu

Rozległy  kampus  położony  jest  w  malowniczym  parku  –  lesie  tropikalnym.  Akademiki,  budynki
uczelni, biblioteki, nowoczesne laboratoria, stołówki i sklepy tworzą atmosferę małego miasteczka
dobrze  skomunikowanego  dzięki  bezpłatnym  autobusom.  Kampus  oferuje  studentom  nie  tylko
bogate zaplecze naukowe, lecz także ogromny kompleks sportowy, wyposażony w m. in.   basen
olimpijski, siłownie, sale gimnastyczne, boiska i bieżnie, co więcej dostępna jest bogata oferta zajęć
pozalekcyjnych, realizowanych w ramach kół zainteresowań. 

4.2. Akademik i wyposażenie pokoju

Warto ubiegać się o akademik, niestety ilość miejsc jest ograniczona. Zakwaterowanie w Singapurze
jest dość kosztowne – miejsce w akademiku to przystępne cenowo rozwiązanie.  Nie mamy jednak
wpływu na to,  w którym  budynku dostaniemy pokój,  jak również na  to z  kim go dzielimy.  Nie
wszystkie  pokoje  wyposażone  są  w  klimatyzację  –  nasze  były,  ale  prawie  jej  nie  używaliśmy.
Problemem może być wysoka wilgotność powietrza – szczególnie w starszych akademikach. Należy
zakupić pochłaniacz wilgoci do szafy i regularnie go zmieniać. W skład standardowego wyposażenie
pokoju wchodzą: łóżko, biurko, krzesło, szafa i szafka. Pościel musimy załatwić we własnym zakresie
– jednak jest wiele możliwości – nie jest to duży wydatek. Dyskusyjnym tematem jest wypożyczenie
lodówki  do  pokoju  –  lepiej   dokładnie  przeanalizować  warunki  umowy,  by  nie  narazić  się  na
dodatkowe duże koszty.  Ponad to w każdym akademiku znajdują się pokoje do nauki,  kuchnie,
pralnie, pokój komputerowy i ogólnodostępna stołówka. 

4.3. Nauka

Nanyang Technological University jest w czołówce wśród najmłodszych uniwersytetów na świecie.
Ma to niewątpliwie wpływ na poziom nauczania, postawę studentów i profesorów, którzy są chętni
do  współpracy  i   otwarci  na  nowe  pomysły.  Można  wybrać  maksymalnie  pięć  przedmiotów  w
semestrze, jeżeli jednak mamy w planach podróże, należy przemyśleć grafik. Solidne przygotowanie



do  zaliczeń  i  egzaminów  jest  czasochłonne,  trzeba  pracować  systematycznie.   Imponujące  są
biblioteki oraz nowoczesne laboratoria. Bardzo pomocny system, dzięki któremu mamy dostęp do
wszystkich notatek, nagrań z wykładów, jak również wirtualnej biblioteki. 

5. Podróże

Singapur jest świetną bazą wypadową do odkrywania Azji. Dzięki swemu położeniu wiele krajów jest
w zasięgu bezpośredniego, krótkiego lotu. Azjatyckie tanie linie są naprawdę tanie. Hotele w Azji
również  nie  są  wielkim  wydatkiem.   Generalnie  w  tamtym rejonie  świata  jest  bezpiecznie  więc
podróżować można bez obaw. Polecamy podróżowanie jedynie z bagażem podręcznym gdyż za ten
nadawany trzeba dodatkowo płacić.  Warto też postarać się aby na uczelni mieć wolny piątek albo
poniedziałek. Wtedy w taki dłuższy weekend spokojnie można zwiedzić jedno z azjatyckich miast jak
Bangkok  czy  Kuala  Lumpur.  Długie  podróże  najlepiej  zaplanować  przed  albo  po  semestrze.
Dodatkowo  w połowie  semestru  jest  tydzień  wolny  od  zajęć.  Nam  podczas  wymiany  udało  się
zwiedzić Malezję, Kambodżę, Tajlandię, Indonezję oraz Filipiny.

6. Podsumowanie

Wyjazd na wymianę do Singapuru był dla nas jedną z największych jeżeli nie największą przygodą w
życiu.  Spędziliśmy  tam wspaniała  czas  poznając  wielu  nowych  ludzi,  odkrywając  nowe miejsca  i
próbując  nowe smaki.  Więc  jeżeli  zastanawiasz  się  czy  jechać  na wymianę albo czy  Singapur to
odpowiednie  miejsce,  to  zdecydowanie  tak,  pod  każdym  względem  i  jeszcze  raz  tak.   Jeżeli
mielibyście jakieś pytania to piszcie do nas śmiało:

Katarzyna Szklarzewska: kasia.szklarzewska@gmail.com

Wojciech Czurakowski: wojtekcz92@gmail.com


