
1. Nazwa uczelni, miasto, kraj 

Singapore Management University (SMU), Singapur, Singapur 

2. Daty pobytu na uczelni partnerskiej 

2 sierpnia 2012 – 6 grudnia 2012 

3. Formalności, przygotowanie do wyjazdu (wiza, ubezpieczenie, szczepienia) 

Wiza  

W Singapurze wiza nie jest wymagana dla osób z Polski. Wymagany jest „Student Pass” w 

którego zdobyciu asystuje SMU. Proces jest bezproblemowy, a koszt wynosi około 330 PLN. 

Ubezpieczenie  

Uczelnia wymaga zakupu ubezpieczenia, które znajduje się w paczce opłat dodatkowych, które 

należy pokryć samodzielnie, koszt to około 550 PLN. Ta opłata zawiera również inne opłaty 

związane ze studiowaniem na SMU i jest obowiązkowa. Koszt opieki medycznej w Singapurze 

jest ekstremalnie wysoki dlatego warto być zabezpieczonym. Warto dodatkowo wykupić kartę 

EURO 26 WORLD, która będzie chroniła nas podczas podróży po różnych ościennych krajach. 

Szczepienia  

Singapur jest sterylnym miastem więc jeżeli zamierza się przebywać tylko na terenie Singapuru, 

żadne dodatkowe szczepienia nie są potrzebne. Zakładam jednak, że jak w przypadku 

wszystkich „wymianowców”, w grę będą wchodzić podróże do innych krajów. W takim wypadku 

niezbędne jest doszczepienie na WZW A, dur brzuszny oraz sprawdzenie, czy pozostałe 

szczepienia są dalej aktualne. Szczepienia są raczej drogie, więc polecam samodzielne 

poszukanie apteki, w której szczepionkę można możliwie najtaniej nabyć – ceny znacząco się 

różnią. 

4. Przyjazd na uczelnię (dojazd z Polski, usytuowanie uczelni, przyjęcie na uczelni, program 

wprowadzający, kontakt z International Office) 

Dojazd z Polski  



Ja zakupiłem swój bilet lotniczy z i do Katowic przez stronę internetową LOT. Mieli oni dosyć 

dobrą ofertę – 3600 PLN w dwie strony z możliwością zmiany daty za dodatkową opłatą 100 

EUR. LOT realizuje połączenie tylko do miasta w Europie, w którym przesiadamy się na pokład 

samolotu Singapore Airlines, która jest najlepszą linią lotniczą świata, płacąc dalej cenę jak za 

samolot LOTu, a wszystko dzięki Star Alliance. Można dolecieć do Singapuru taniej, nawet 800 

EUR, ale niestety nie z Katowic i trzeba się nakombinować. Ja postanowiłem, że wolę zapłacić 

te parę set złotych więcej (w zależności od kursu) i podróżować bezproblemowo i wygodnie. A 

zwiększenie ceny za samolot to tylko kropla w budżecie całej wymiany. 

Usytuowanie uczelni 

Uczelnia usytuowana jest perfekcyjnie – 5 minut piechotą ze stacji metra City Hall (zielona linia) 

oraz połączona jest bezpośrednio tunelem z Bras Basah (stacja metra na żółtej linii). Stacje te 

leżą w ścisłym centrum Singapuru i z City Hall w parę minut można dojść do Central Business 

District podziwiając po drodze budynek Marina Bay Sands. 

Przyjęcie na uczelni oraz program wprowadzający 

Należy pamiętać, że SMU to uczelnia prywatna dzięki czemu panuje tam system „Klient nasz 

pan”. Przyjęcie bardzo dobre, zarówno jak i program wprowadzający, który wyjaśnia wszystko 

co jest do wyjaśnienia wraz z systemem BOSS. 

Kontakt z International Office 

Kontakt z International Office jak i innymi jednostkami uczelni jest wspaniały i bezproblemowy. 

Dostępność jak i chęć pomocy były na bardzo wysokim poziomie. 

5. Przedmioty (nazwy przedmiotów, na które uczęszczałeś, język wykładowy, forma prowadzenia 

zajęć, forma zaliczenia, możliwość konsultacji, Twoja ocena poziomu zajęć) 

Przedmioty 

Jako, że byłem na ostatnim roku na wydziale Finansów i Rachunkowości postanowiłem wybrać 

przedmioty, których nie miałbym możliwości zrealizować na naszej uczelni, a które poszerzą 



moje horyzonty. Były to przedmioty łatwe i przyjemne. Wszystkie przedmioty realizowane są w 

języku angielskim, a forma na wszystkich zajęciach opiera się przede wszystkim na jak 

najbardziej aktywnym uczestniczeniu w nich oraz dyskusjach, które toczą się w klasie. 

Leadership Seminar with CEOs – jak sama nazwa przedmiotu wskazuje zajęcia polegały na 

cotygodniowych spotkaniach z prezesami i dyrektorami zarządzającymi różnych instytucji. 

Pierwsza część każdych zajęć zagospodarowana była prezentacjami studentów dotyczącymi 

tematu tygodnia związanego z przywództwem, a druga część zajęta była prezentacją gościa 

(prezesa) dotyczącą przywództwa i zarządzania. W mojej ocenie ciężko było się czegoś 

nowego nauczyć na tym przedmiocie, ale najważniejsze było to, że cotygodniowe spotkania z 

„takimi” osobami stanowiły wspaniałą motywację i inspirację do samorozwoju – rzeczy, których 

nie da się nauczyć, a są bezcenne.  Ocena tak jak w przypadku wszystkich przedmiotów na 

SMU odbywa się na podstawie krzywej i oceniani jesteśmy w porównaniu do innych studentów, 

co znacząco wzmacnia konkurencję pomiędzy studentami. Składowa oceny to: aktywne 

uczestnictwo w zajęciach, prezentacja, projekt końcowy oraz esej końcowy. Zajęcia prowadził 

bardzo sympatyczny i zabawny profesor Pang Eng Fong, z którym można się było kontaktować, 

jak sam powiedział, 24 godziny na dobę. Zajęcia nie były trudne. 

Design Thinking and Innovation – wspaniały przedmiot prowadzony przez młodego 

wykładowcę (Sean Zhixiu Koh), który podyplomowo studiował Desing Thinking na Stanford 

University. Zajęcia prowadzone są zgodnie z metodologią Ideo. Przez cały semestr, w grupach, 

opracowaliśmy na zlecenie Maybank innowacyjne rozwiązanie (szczegółów nie mogę podać). 

Proces Design Thinking składa się z paru etapów, po nauczeniu się poszczególnego z nich na 

zajęciach wdrażaliśmy go w naszym grupowym projekcie. Konsultacje mailowe z praktycznie 

natychmiastową odpowiedzią. Składowe oceny: aktywność na zajęciach, zadania w grupie 

projektowej na zajęciach, prezentacja śródsemestralna rozwiązania, prezentacja końcowa 

rozwiązania oraz indywidualna prezentacja końcowa. Poziom zajęć był odpowiedni. 



Managing Corporate Reputation and External Relations – przedmiot prowadzony przez 

wyjadacza w dziedzinie PR, rodowitego Amerykanina, Michael Netzley. Zajęcia prowadzone są 

w bardzo dynamiczny sposób i wymagają wcześniejszego przygotowania. Na każdych 

zajęciach przerabiane są zagadnienia związane z reputacją oraz analizowany case. 

Wykładowca dostępny jest przez maila, twittera, facebooka oraz telefon. Ocena składała się z: 

aktywnego uczestnictwa w zajęciach, dwóch projektów, dwóch quizów oraz dodatkowego mini 

badania naukowego. Poziom przedmiotu może być wysoki dla osób, które bardzo swobodnie 

nie komunikują się w języku angielskim. 

6. Warunki studiowania (biblioteka, dostęp do komputera, Internetu, ksero) 

Warunki studiowania to zupełnie inna liga w porównaniu do warunków w Polsce, czy nawet w 

Austrii, gdzie byłem na programie Erasmus.  

Biblioteka 

Na uwagę zasługuje biblioteka, która jest po prostu fenomenalna. Nigdy nie lubiłem 

przesiadywać w bibliotece, a biblioteka SMU zmieniła to bez najmniejszego problemu. Godziny 

otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8 do 24, w soboty i niedziele od 13 do 21, a w czasie 

sesji egzaminacyjnej 24/7. Biblioteka zajmuje 3 piętra. Na pierwszym piętrze znajdują się 

kawiarnia oraz miejsca do wspólnego uczenia się – olbrzymie fotele, stoliki, sofy, czyli wszystko 

co niezbędne do pracy w grupie. Wszędzie oczywiście pełno kontaktów do podłączenia 

laptopów. Drugie piętro zajmuje tzw. otwarty katalog – najpotrzebniejsze książki, które po 

prostu bierze się z półki i korzysta oraz przestrzeń do cichego uczenia – dziesiątki 

indywidualnych stanowisk z kontaktem do podłączenia laptopa. W tej sekcji znajdują się też 

małe pomieszczenia do pracy grupowej wyposażone w whiteboarda, a niektóre z nich nawet w 

telewizor lcd do szlifowania prezentacji. Na tym piętrze występują również stanowiska 

komputerowe (jakby ktoś zapomniał swojego laptopa) oraz profesjonalna platforma 

inwestycyjna Bloomberga. Trzecie piętro podobne jest do drugiego.  



Dostęp do komputera  

Mimo tego, że na uczelni dostępne są komputery dla studentów, wymagane jest posiadanie 

własnego laptopa. W dzisiejszych czasach nie stanowi chyba już problemu. 

Internet 

Internet jest dostępny na terenie całego campusu. 

Ksero 

Każde piętro biblioteki wyposażone jest w drukarkę laserową, skaner oraz ksero. Ceny za 

usługi są rynkowe, a urządzenia zupełnie samoobsługowe; płatności dokonuje się za pomocą 

EZLink Card, która służy również do płacenia za komunikacje miejską. 

7. Zakwaterowanie (jak znalazłeś zakwaterowanie, lokalizacja, wyposażenie mieszkania, kaucja) 

Mieszkałem w hostelu, który był organizowany przy współpracy z SMU. Koszt to 117 SGD 

opłaty administracyjnej, 660 SGD miesięcznie oraz 300 SGD kaucji za media, która rozliczana 

jest po wykwaterowaniu. Na ten swoisty akademik aplikuje się przez SMU. W jednym 

mieszkaniu, bo tak trzeba by to nazwać (2 pokoje, mały pokój dzienny, kuchnia i łazienka) 

mieszkają w sumie 4 osoby. Cena może wydawać się wygórowana, ale należy pamiętać, że 

Singapur ma bardzo drogie koszty zakwaterowania. Jakość tego akademika nie jest najlepsza i 

zdarzają się odwiedziny innych istot żywych (mieliśmy mysz, 2 razy karaluchy, a jaszczurki były 

stałymi gośćmi). Z pewnością wiąże się to z klimatem, który jest sprzyjający dla takich stworzeń 

i nawet w ultra sterylnym Singapurze jest ich sporo. Co na początku może wydawać się 

niesamowite – tyle pieniędzy za taki standard, po paru wyjazdach do ościennych krajów 

będziemy cieszyć się z naszego akademika jak z królewskiego apartamentu (ja tak miałem). Co 

najważniejsze w Commonwealth Hostel i czym ja sobie usprawiedliwiałem taką wysoką cenę to 

dostęp do wspaniałej społeczności ludzi z wymiany. Około 150 osób mieszka w Commonwealth 

hostel, co znacząco ułatwia poznawanie się oraz wspólne planowanie podróży. Ja wybrałbym 

jeszcze raz z pewnością Commonwealth. Jaka jest alternatywa? Alternatywą jest poszukiwanie 



mieszkania Condo bądź HDB z innymi studentami. Ceny Condo w dosyć dobrej lokalizacji to 

5000 - 6000 SGD miesięcznie, bywają i takie za 8000 SGD. Oczywiście dzieli się to na parę 

osób, a standard jest naprawdę kosmiczny. Myślę, że udałoby się znaleźć, gdzieś,  jakieś, HDB 

za 4*660 SGD. No ale wtedy nie mamy wspaniałej społeczności na wyciągnięcie ręki, a w 

wymianie właśnie chodzi o LUDZI. 

8. Koszty utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy, materiały do nauki, dodatkowe 

opłaty) 

Koszty utrzymania w Singapurze są raczej wysokie. Poniżej zamieszczam średnie miesięczne 

wydatki dla poszczególnych kategorii: 

Zakwaterowanie – patrz wyżej 

Wyżywienie (nigdy nie gotowałem, zawsze jadłem w food courtach – najdogodniejsza i 

najtańsza opcja na zaspokojenie głodu. Raczej nie opłaca się gotować (strata czasu oraz brak 

dostępnych produktów, z których umiemy gotować)) – około 300 SGD 

Komunikacja miejska – 70 SGD dojeżdżałem tylko 2 razy w tygodniu na uczelnie.  

Opłaty inne (pasty do zębów, środki czystości, doładowania telefonu itp. Itd.) – 50 SGD 

Imprezy – 100 SGD to absolutne minimum i ten koszt nie zawiera alkoholu kupowanego w 

klubach. Ważne jest to, że Singapur słynie z niesamowitego życia nocnego, którego po prostu 

trzeba być częścią. Więcej o imprezach poniżej. 

Materiały do nauki -  ja na szczęście nie musiałem kupować podręczników. Do jednego 

przedmiotu kupiłem tylko pakiet caseów za 30 SGD. Niektórzy moi koledzy musieli niestety 

kupować podręczniki po 70 SGD jeden. Trzeba być na to przygotowanym. 

Podróże – dosłownie wszyscy studenci na wymianie podróżują, dlatego też trzeba odłożyć 

trochę pieniędzy na podróżowanie. W zależności od możliwości finansowych ta kategoria może 

się rozrastać do woli. 

9. Zajęcia pozalekcyjne, życie studenckie (sport, rozrywki) 



Zajęcia pozalekcyjne – SMU pozwala naprawdę studiować i żyć. Zajęcia pozalekcyjne są tego 

istotną częścią. Na początku semestru organizowane są targi klubów zajęć pozalekcyjnych 

(CCA). SMU oferuje z kilkadziesiąt różnego rodzaju  CCA klubów. Opłaty za udział w 

poszczególnych klubach są raczej symboliczne. Możemy zapisać się na praktycznie wszystko 

czego dusza zapragnie (Klub Djów, Barmanów, tańca różnego rodzaju, Przemówień 

Publicznych, Debat, Bankowy, Squaha, Golfa i wiele, wiele innych.) Ja zapisałem się do klubu 

squasha. Za semestr treningów zapłaciłem 7 SGD. Wynajęcie kortów, trenera, sprzętu pokrywa 

SMU. Zapisałem się również do Toastmasters Club. Ze względu na to, że jest to instytucja 

zewnętrzna musiałem zapłacić za opłatę członkowską oraz podręczniki ale było warto. 

Życie studenckie – oprócz wymienionych wyżej możliwości rozwoju intelektualnego jak i 

fizycznego Singapur słynie z nocnego życia. Koszty nocnego życia są jednak wysokie dlatego 

organizowane są przez tamtejszych studentów listy gości, aby móc darmowo wchodzić do 

klubów. W alkohol należy zaopatrywać się w strefach wolnocłowych, gdy przylatuje się z jakieś 

podróży. Zachęcam do udziału w życiu nocnym bo to jedyna możliwość, aby imprezować w 

klubach dla miliarderów takich jak Ku De Ta, czy też Pangea lub 1 Altitude. 

10. Inne uwagi dla przyszłych stypendystów związane z Twoją uczelnią przyjmującą i miejscem 

Twojego pobytu. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, wyjeżdżając do tej uczelni? 

Z racji tego, że zajęcia prowadzone są w bardzo angażujący sposób i podczas zajęć 

prowadzona jest nieustanna dyskusja, w której trzeba uczestniczyć o wiele łatwiej będą miały 

osoby, które swobodnie posługują się językiem angielskim i nie boją się wypowiadać publicznie. 

11. Jeśli zgadzasz się na udostępnienie swego adresu e-mail studentom zainteresowanym 

wyjazdem, możesz podać go tutaj.  

t.suffner@paneuropa.eu.org 

 
Raport zostanie opublikowany na stronie internetowej Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej. 
 


