
Ég fór í skiptinám við Aalborg University in Copenhagen (AAU cph) á braut sem heitir IT, 
Communication and New Media. Skólinn sjálfur er staddur í Sydhavn við sjóinn, byggingarnar 
voru áður höfustöðvar Nokia í Danmörku og því er allt mjög nýstárlegt og flott. 
 
IT, Communication and New Media deildin einblínir á að undirbúa nemendur fyrir raunverulega 
þætti atvinnulífsins eins og, uppbyggingu fyrirtækja og lagalega þætti stofnun tæknifyrirtækja. 
Með þessu er svo kennt á nýjustu tæknibólurnar í communication geiranum, meðal annars app 
gerð og next generation networking. Námið sjálft var mjög skemmtilegt og fólksfjöldin hæfilegur 
sem þýddi að kennarar gátu auðveldlega aðstoðað þegar á reyndi. Danmörk og þá sértaklega 
Kaupmannahöfn er frábær, það er alltaf nóg að gera hvort sem fólk er að leita að skemmtanalífi 
bæjarins eða rólegheitum í görðunum. Veðrið er milt allan ársins hring miðað við Ísland og 
sumrin alltaf betri en heima. Það er nokkuð auðvelt að finna íbúðir ef staðsetningin er ekki aðal 
málið og leiguverð er svipað og á Íslandi, en því nær bænum sem maður er því hærra er 
leiguverðið.    
 
Námskeiðin í IT, Communication and New Media deildinni svipa til tölvunarfræði deildarinnar í 
HR það er kennd forritun, networking og databases. Kennslan fer fram á ensku og er ætlast til 
nemendur skili amk einu stóru verkefni í lok annarinnar fyrir hvert fag sem og þreyta munnlegt 
prófi um verkefnið og áfangann í heild sinni. Mér persónulega líkaði vel þessi framsetning, prófin 
voru aðeins um 20 - 30 mín og einkunnir voru gefnar á staðnum. 
 
Fljótlega eftir að Guðlaug hafði sett mig í samband við AAU cph fékk ég svar frá þeim með 
öllum helstu upplýsingum sem ég þurfti á að halda, eins og mikilvægar dagsetningar fyrir 
nýnema og international nema, aðgang að innraneti og e-mail addressu. Allt gekk þetta vel fyrir 
sig og enginn vandamál komu upp. Að komast til Danmerkur er einfalt og alltaf hægt að finna 
góð tilboð ef leitað er með góðum fyrirvara, Danmörk og hin Norðurlöndin eru í góðu samstarfi 
varðandi vísa gjafir. Fyrir Íslending að komast inn í Danska kerfið tekur um 20 mín í næstu 
kommúnu (hverfis ríkisskrifstofa) og kostar ekkert, maður er þá kominn með danska kennitölu 
og þar af leiðandi kominn inn í heilbrigðiskerfið. Kynningarvika AAU cph hófst 20 ágúst og 
kennsla viku síðar, áætlað er að nemendur skili verkefnum um miðjan desember og svo eru próf 
haustannar í janúar mánuði sem var öðruvísi en virkaði vel. Vorönn er svo eins og búast má við 
í HR þ.e kennsla fram í lok apríl og svo próf í maí. Móttakan í deildinni var góð og voru 
nemendur mjög opnir fyrir að aðstoða ef maður bað um hjálp, starfsfólk deildarinnar var vel 
undirbúið fyrir mig og lenti ég ekki í neinu vandræðum þegar ég bað um einhverja aðstoð ef á 
þurfti.  
 
Ég varð mér sjálfur út um húsnæði og deildi með kærustu minni 30fm íbúð sem kostaði um 
90.000 kr á mánuði (4300 dkr) með því fylgdi hiti, vatn, rafmagn og internet. Það erfiðasta fyrir 
mig var að læra að spara allan aðbúnað, vatn og rafmagn er dýrt í Danmörku og það sem 
maður borgar fyrir er áætlun þannig ef þú notar meira en áætlað er færðu rukkun en 
endurgreiðsu ef notað er minna. Leiguverð er svipað og heima en að sjálfsögðu hækkar leigan 
því nær sem maður er miðbænum. Sjálfur mæli ég með að nemendur leiti að “studend lejlighed” 
á heimasíðunni http://www.boligportal.dk/, þar má finna herbergi fyrir lítinn pening, því minna 
sem maður borgar fyrir íbúð því betra af því að þetta er aðal kostnaðurinn við að búa sjálfur. 



Matur er álíka dýr og á Íslandi en þó má finna ódýrari kosti og tilboð í Danmörku, því er 
mikilvægt að hafa augun opin og versla bara við lágvöruverslanir eins og Rema1000 eða Netto.  
 
Bókakostnaður var í algjöru lágmarki, af þeim fögum sem ég tók þurfti ég að kaupa 1 bók sem 
kostaði 4000 kr.  
Það er alþjóðaskrifstofa í byggingu 12 sem Birgitta Schiørring Madsen sér um, sjálf er Birgitta 
staðsett í Aalborg, en hún kom mér svo í samband við deildarstjóran í minni deild. Það er alltaf 
hægt að biðja hana um aðstoð og best að gera það í gegnum e-mail, svo er alltaf verið að 
senda manni mail varðandi mikilvæga þætti eins og atvinnu tækifæri og viðburði. Ég eignaðist 
marga góða vini í deildinni minni en vegna þess að ég var eini skiptineminn þá þekkti ég ekki 
marga aðra skiptinema. Það voru samkomur stílaðar inn á skiptinema en ég bjó langt frá 
skólanum og hafði nóg annað fyrir stafni með öðrum vinum. Skólinn og aðstaðan var frábær í 
alla staði enda byggingin gömlu höfuðstöðvar Nokia í Danmörku og því flott og tæknileg. Vegna 
nýlegra flutninga á þann stað sem hann er núna þá fannst mér vanta soldið upp á félags 
aðstöður í skólanum til að byrja með, en það voru stanslausar betrumbætur í gengum 
skólagönguna sem verða komnar í topp stand árið 2015 að sögn skólans. Tungumálið er 
“einfalt” fyrir Íslendinga og eina sem krefst er smá upprifjun, annars tala allir ensku og því getur 
maður komist upp með að sleppa að læra Dönsku ef maður vill það ekki. Ef  maður vill komast 
inn í menninguna og tungumálið er hægt að skrá sig í eitt af endalausu útiveru eða nörda 
klúbbum sem eru í boði. Það að búa erlendis og treysta á sjálfa sig byggir upp mikið sjálfsöryggi 
og er skemmtilegt í alla staði, maður lærir heilmikið á lífið og fólk sem undirbýr mann 
óneytanlega fyrir atvinnulífið seinna meir. Svo hefur þetta áhrif á atvinnuumsóknir, 
starfsmannastjórar hafa áhuga á fólki sem fer öðruvísi leiðir en aðrir og eru því líklegri til að ráða 
einstakling sem tók námið í sínar eigin hendur. 
 
Námið fór allt fram á ensku og er alveg á par við námið í HR, námið er mjög praktískt  
nemendur einbeita sér að einu heilstæðu verkefni sem hefur að gera með raunveruleg 
vandamál. Tímarnir eru blanda af fyrirlestrum, verkefnum og ummræðu, vegna þess að það er 
ekki búist við verkefna skilum í hverri viku er mun minna álag yfir alla önnina en aftur á móti 
meira álag þegar skil á lokaverkefni nálgast. Mest vorum við 20 manns í tímum og því var náið 
samvinna milli nemenda og kennara, lesefnið var að mestu notað til að fá breiðan skilning á 
efninu en tilteknar greinar vörpuðu svo ljósi á einstaka virkni eða skilning sem var svo útskýrt 
betur í tímum. Eins og kom fram fyrr í umfjöllun minni þá eru flest prófin í deildinni 20 - 30 mín 
munnleg að undaskildum 1 - 2 áföngum. Mín próf voru alltaf munnleg sem tók tíma að venjast 
en að lokum líkar mér betur svoleiðis próf framyfir 3 tíma löng ritpróf. Einkunna gjafir í 
Danmörku eru í 12 skala þ.e: 
  

● -2 = fall  
● 0 = fall  
● 2 = 4,5 - 5 
● 4 = 5 - 6 
● 7 = 7 - 8 
● 10 = 8 - 9 
● 12 = 9 - 10  



 
Mjög flókið og undarlegt þegar maður hefur alist upp við 10 skalann en Dönum finnst þetta 
algjörlega málið. Til þess að fá 12 þurfti maður að geta svarað öllum spurningum sem voru 
spurðar í munnlega prófinu og gefa svör sem þóttu sína að maður skyldi námið. Aðgengi 
nemenda að bókum, tölvum og náms aðstöðu eru til fyrirmyndar.  
 
Áfangarnir sem ég tók: 
 

Nafn Undanfari Próf HR Samþykkt sem 

IT in Distributed 
Organisations 

Enginn Loka verkefni Tölvunarfræði Val 

Development of 
Mobile 
Applications 

Hafa einhverja 
forrituna 
kunnáttu 

Munnlegt próf 
byggt á 
skilaverkefni og 
efni áfangans 

Tölvunarfræði Val 

Network and 
Application 
Security 

Enginn Munnlegt próf 
byggt á 
skilaverkefni og 
efni áfangans 

Tölvunarfræði Val 

Project in 
Application 
Development 
and Security 

Hafa einhverja 
forrituna 
kunnáttu 

Munnlegt próf 
byggt á 
skilaverkefni 

Tölvunarfræði Val 

Business Law Enginn Munnlegt próf 
byggt á 
skilaverkefni og 
efni áfangans 

Tölvunarfræði Val 

Next generation 
networks 

Tölvusamskipti 
eða álíka áfangi 

Munnlegt próf 
byggt á 
skilaverkefni 

Tölvunarfræði Val 

BSc Project Hafa tekið 
alla/svipaða 
áfanga 
deildarinnar 

 Tölvunarfræði BSc verkefni 
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