Beszámoló Tengerentúli részképzésről
Singapore – Singapore Management University
A 2019/2020-as tanév őszi félévében tanulmányaimat Szingapúrban a Singapore
Management University-n (SMU) folytattam. Szingapúr kiválasztását, mint célország
jelentkezésem során számos indok, érv támasztotta alá. Egyik legjelentősebb érv az,
hogy

Szingapúr

gazdaságával,

napjaink

társadalmával,

egyik

legfejlettebb,

politikájával

és

leginnovatívabb,
infrastruktúrájával

legerősebb
rendelkezik.

Pénzügyes hallgatóként Szingapúr, mint a világ egyik pénzügyi központja az egyik
legjobb választásnak bizonyult. Pénzügy, gazdaság területét folyamatos újítások,
fejlesztések jellemzik. Minden területen jelen van az IT és ez nem csak a gazdaságra,
hanem minden szférára jellemző. Az ottani egyetemek közül hárommal van kapcsolata
a Corvinus-nak ezek közül kettő jöhetett szóba: Singapore Management University
vagy a National University of Singapore.
Az utóbbi a legnevesebb és a világ egyetemeinek a rangsorában is a top 15 közé
van rangsorolva, azonban számos tényező szólt az SMU mellett. Legfőbb indok az
oktatási módszerek, technikák és a networking volt, azonban ezekről a beszámolóm
későbbi fejezeteiben szeretnék mesélni.

Megérkezés, szállás
Szingapúrba a tanév kezdete előtt másfél héttel érkeztünk. Az SMU-ra a
Corvinus-ról ketten, egyik haverommal mentünk. A kiutazás egy kicsit időigényes volt,
összeségében 16-18 órába telt Budapestről Szingapúrba eljutni egy rövid átszálláson
keresztül. Mikor megérkeztünk a világ egyik legjobb reptere várt minket a Changi
Airport. Személy szerinte nem is reptérnek nevezném, hanem egy nagy vidámparknak,
amiben ingyenes medencétől, mozitól, rengeteg étteremtől, boltoktól kezdve minden
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megtalálható volt. A reptér csúcspontja a világ legmagasabb beltéri vízesése. A látvány
káprázatos.

Miután felfedeztük a repteret és minden adminisztrációval végeztünk (ami pár
percig tartott), elindultunk a szállásunk felé. Mivel az egyetemnek nem volt saját
kollégiuma, így albérletben laktunk az félév folyamán. Az albérlet szintén a város
belsejében volt, az egyetemtől mindössze 15-20 percre. Összesen 6-an laktunk az
apartmanban, 1 francia, 1 kanadai, 2 olasz és mi ketten magyarok. A várost velük
kezdtük el felfedezni az első hétben, azonban a későbbiekben különböző baráti
társaságok alakultak ki, így nem sok időt töltöttünk velük. Szingapúrban jellemző, hogy
minden épületnek van medencéje, edzőterme, egyéb szolgáltatásai, így a miénknek is
volt, amit a szingapúri forróságban örömmel is használtunk, amikor volt egy kis
szabadidőnk.

Campus
Ahogy a korábban említettem az egyetemi campus a város szívében helyezkedik
el, csupán percekre a legtöbb látványosságtól. Annak ellenére, hogy a city centerben
van és az ingatlan árak Szingapúrban az egyik legmagasabb világszerte, nagy
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kiterjedéssel, számos épülettel rendelkezik. Mindegyik karnak, intézménynek megvan
a maga épülete, így összesen 7 épület tartozik az egyetemhez. Fun fact, hogy ezek az
épületek a föld alatt is össze vannak kötve, így gyorsan, könnyedén, a nagy meleget
elkerülve lehetett eljutni az egyik épületből a másikba. Maguk az épületek modernek
és nagyon felszereltek voltak mindenféle szempontból. Hétköznaponként napközben
az időnk nagy részét az egyetem könyvtárában töltöttük, amelynek szintén egy külön
több szintes épülete van (lenti ábra). Ezen felül, amikor volt egy kis szabadidőnk az
iskola valamelyik kávézójába ültünk be vagy az egyetem központi parkjában pihentünk.

Oktatás, tanulás
Ahogy azt a bevezetésben említettem az oktatási módszerek, technikák többek
között azok a tényezők, amik miatt az SMU-t választottam. A félév során 4 tárgyunk
volt, nekem ezek közül 3 kvantitatív finance és 1 finance. Az óra menete úgy néz ki,
hogy nincsenek előadások, hanem 3 órás szemináriumok amerikai stílusban. A
szemináriumokat híres, neves professzorok tartották, többször voltak vendég előadók,
az adott témák szekértői. Az egyetemre jellemző a sokszínűség, így a full-time hallgatók
között is sokan voltak különböző országokból, ennek köszönhetően egy adott témát
sok oldalról tudtunk megközelíteni, megvizsgálni. Osztályozás során a félév közbeni
teljesítménynek is nagy jelentősége volt, ennek következtében folyamatosan
tanulnunk kellett napközben. A félév során folyamatosan assignmenteket kellett
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készítenünk, valamint group project-ek és prezentációk voltak. Ezek során
lehetőségünk volt rengeteg új szakmabeli tudásra szert tennünk, valamint
megtanulhattunk különböző származású emberrel együtt dolgozni, ahol ismét újabb és
újabb ötletekkel meglátásokkal lettünk gazdagabbak. Összeségében elmondható, hogy
nagy mértékű aktivitást, együttműködést, személyes interakciót igényeltek az órák,
feladatok. Az osztályozási rendszernek az alapja az egymás elleni „verseny”, ugyanis
osztályzatunkat a többiek teljesítményéhez mérten kaptuk, ennek következtében
érdemes volt folyamatosan óráról órára készülni és a tanultakat elsajátítani. Félév
végére jelentős tudás és szakmabeli fejlődésen mentem keresztül, ugyanis olyan
témákról tanulhattam, amikről itthon egyelőre nincs lehetőségem. Ilyen terület
például a finance és az IT sok területen való egybefonódása, ezáltal lehetőségem volt
a programozás pénzügy területén való felhasználásáról is tanulnom és elsajátítanom
sok más érdekes téma mellett.

Élet Szingapúrban
Az első hetekben sikerült megismerkednünk az exchangek többségével és
kialakultak a baráti társaságok, akikkel a félév során szinte mindig mindent együtt
csináltunk. Sikerült majdnem mindegyik kontinensről diákokkal szoros barátságot
kialakítani. Az első hetekben mikor még nem kellett nagyon sokat tanulni Szingapúrt
fedeztük fel. Az atmoszféra nagyon lenyűgöző volt. Időnk legtöbb részét a belvárosban
töltöttük, ami a Marina Bay rész a Financial District-el együtt. Hatalmas élmény és
motiváció volt szünetekben órák között ezen a részen sétálgatni, kávézókba,
éttermekbe járni. Folyamatosan nyüzsgés, jólét, fejlődés volt megfigyelhető ezeken a
részeken. Az atmoszférán felül az építészet is elnyerte a tetszésemet, ugyanis mérnöki
csodának számító, a fenntarthatóságot megtestesítő, futurisztikus épületek
tömérdekét lehetett látni amerre csak néztünk. Továbbá nagyon tetszett, hogy a
hagyományokat is megőrizték a folyamatos újítások ellenére. Ezt leginkább az étkezés
és a szokások során figyeltem meg. Rengeteg volt a food court, ahol mindössze
fillérekért lehetett helyi tradicionális, ázsiai ételeket enni. Nekem a kedvencem a
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dumpling volt, melyet sok féle formában készítettek el. Természetesen ezen felül
számos különböző hagyományos ázsiai étteleket is kipróbáltunk.
Hétköznapunk nagy részét az iskolában töltöttük, ahogy azt korábban
említettem. Számomra nagyon nagy élmény volt különböző származású diákkal együtt
töltenem az időmet és sok mindent megosztani egymással. Év elején igyekeztünk, úgy
felvenni a tárgyainkat, hogy hosszú hétvégénk legyen, ami szerencsére sikerült is. Így a
legtöbb hétvégét utazással töltöttük és volt szerencsénk Bali gyönyörű homokos
napsütéses partjaitól kezdve Shanghai hatalmas futurisztikus felhőkarcolóin keresztül
számos lenyűgöző helyet meglátogatnunk.
Szingapúrra jellemző, hogy szigorú szabályok vannak, aminek a pozitív
következményeit észre is lehet venni. Itt többek között a közbiztonságot,
rendezettséget, tisztaságot értem. Szingapúr ezeken a területeken világon csúcstartó.
Szigorú szabályok létrejötte, abból is fakad, hogy nagyon diverz a társadalom. Rengeteg
különböző etnikum él az ország területén, akik különféle eltérő hagyományokkal,
szokásokkal rendelkeznek. Ennek köszönhetően arra is lehetőségem volt, hogy ezeket
a hagyományokat, szokásokat közelebbről is megismerjem. Lenyűgöző volt látni, hogy
nagy különféle hátérrel rendelkező (származás, vallás, etc.) emberek békében és
megértésben élnek egymás mellett.

Összegzés
Akinek van lehetősége, hogy külföldön részt vegyen részképzésben
mindenképpen csak ajánlani tudom és bíztatni, hogy ragadja meg a lehetőséget.
Szingapúrban töltött félévem eddig életem egyik legnagyobb élménye és lehetősége
volt. Szakmai területen jelentős tudásra volt lehetőségem szert tenni és olyan témákba
belemélyedni, amikbe eddig nem volt lehetőségem. SMU mint egyetem minden
elvárásomat felülmúlta, hatalmas élmény volt tanulmányaim egy részét ott folytatni.
Az így szerzett tudást a jövőben számos területen tudom kamatoztatni. Ezen felül
rengeteg életre szóló emléket, tapasztalatot és ami az egyik legfontosabb örök
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barátokat szereztem, akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot és továbbra is sok
mindent megosztunk egymással.

Utóirat,
Patrik
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