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Voor vertrek….

National univeristy
of Singapore
(NUS)
Enkele facts & figures
• Singapore city
• 5 buslijnen op de campus
• 150ha
• 36000 studenten
• English

Waarom Singapore?
Naast de rijkelijke Aziatische cultuur heeft Singapore toch nog een Westerse toets. Dit
doordat veel Westerse bedrijven hier een vestiging hebben, genoeg mogelijkheden dus om
connecties te leggen. Aangezien de landstaal Engels is, gaat dit ook heel vlot, zeker
doordat Singaporezen heel beleefd en vriendelijk zijn. Toen ik voor mijn ERASMUS aan
Singapore dacht, dacht ik aan technologie en architectuur, maar er zijn nog veel meer
dingen waar Singapore in uitblinkt.

Mijn verblijf….
NUS is een heel internationale universiteit en vanaf dag één kom je dan ook in een omgeving
terecht met vele andere uitwisselingsstudenten. Hierdoor leer je heel gemakkelijk veel nieuwe
mensen kennen. Als internationaal gerenommeerde universiteit is het onderwijs aan NUS ook
zeer goed, maar ook heel competitief en vele taken, mid-terms,.. Als student is het mogelijk
om maximaal 5 vakken en met uitzondering 6 vakken op te nemen, weinig vakken betekent
hier echter niet weinig werk. De werkbelasting voelt even zwaar als 7 vakken. Naast het
studeren zijn er ook nog voldoende mogelijkheden tot ontspanning. In Singapore stad,
makkelijk met metro en bus te bereiken, zijn
constant verschillende evenementen en feestjes.

Bij terugkeer….
Voor ik terug naar België keerde, besloot ik eerst nog te reizen. Singapore is
immers een perfecte reizigers-hub waardoor je relatief goedkoop, in
tegenstelling tot Singapore zelf, in Azië kan reizen.
Sinds ik terug in België ben, heb ik nog regelmatig contact met vrienden die
ik daar gemaakt heb. Ik had het geluk om samen met nog een Belgische
studente in Singapore te studeren, elkaar terugzien is dan ook geweldig, met
heimwee naar een studentenjaar dat we nooit zullen vergeten.

.

Niet twijfelen om op ERASMUS te gaan, waar dan ook! Het is een ervaring die je nooit zal vergeten, waarin je op
persoonlijk, sociaal, en cultureel vlak enorm veel bijleert!

