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I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
Skólinn er á góðri staðsetningu, nálægt miðbænum en er að skipta um húsakynni og flytur 
niður á höfnina í mjög flotta byggingu, haustið 2014. Verkfræðinni er skipt í tvær byggingar, 
rafmagns- og hugbúnaðarverkfræðin er á einum stað en allar aðrar verkfræðigreinarnar 
verða staðsettar saman í nýju byggingunni. Þar sem ekki er boðið uppá sambærilegt véla- 
eða hátækniverkfræði sem skiptinám í skólanum, ákvað ég að fara í vélaverkfræði áfanga 
með þeim sem voru í skólanum en ekki öðrum skipitnemum. Ég hef búið áður í Danmörku og 
ákvað að láta reyna á tungumálahæfni mína og fara í alla áfanga á dönsku. Ástæðan fyrir því 
að ég var svona ákveðin í að fara til Aarhus var bæði borgin og fólkið sem ég þekkti þarna.  

Námið er uppbyggt eins og nokkurs konar bekkjarkerfi, þar sem haustönnin er frá ágúst og 
lokaprófin í janúar, og vorönnin frá febrúar með lokaprófum í júní. Bekkirnir eru misstórir eftir 
því hvaða námsbraut og ári maður er á. Ég var í um 50 manna bekk og enginn annar 
skiptinemi.  

 

II PRACTICAL INFORMATION  
 
Áður en ég fór út fékk ég úthlutað „buddy“ sem ég gat sent fyrirspurnir. Ég var þó í smá vafa 
um hvort ég væri skráð í öll fögin sem ég var búin að biðja um svo ég hringjdi í kennslusviðið 
í janúar til að vera viss um að allt væri rétt og staðfest.  

Það kostar ekkert að skrá sig inní landið eða sækja um Visa þegar Íslendingar flytja til 
Danmerkur, ég var með danska kennitölu fyrir en það er mjög auðvelt að sækja um hana. 
Fyrsta sem ég gerð var að fara í „borger service“ sem er rétt hjá lestarstöðinni og flytja 
heimilisfangið mitt til Danmerkur, og þar hefði ég líka sótt um kennitölu ef ég hefði ekki verið 
komin með hana. Það er mjög mikilvægt að fá sér kennitölu um leið og maður kemur. Það 
þarf kennitölu til að sækja um bankareikning, ræktarkort, símanúmer, félagslið (ég æfði 
fótbolta með háskólaliðinu) og margt fleira.  Til að komast til Aarhus frá Kastrup(flugvellinum 
hjá Kaupmannahöfn) er bæði hægt að taka lest eða rútu. Það er hægt að kaupa miða í bæði 
á flugvellinum í sjálfsölum eða í afgreiðslu. 

Skólinn byrjaði í byrjun febrúar þar sem haldnir voru nokkrir kynningardagar. Þeir voru ekki 
beint að höfða til mín þar sem ég hef áður búið í Danmörku og þekkti vel menninguna og 
kynningarnar voru heldur ekki um námið mitt. Ég sótti hinsvegar meira í viðburði sem voru 
ekki endilega ætlaðir skiptinemum heldur öllum skólanum. Það var föstudagsbar í kjallara 
skólans á hverjum föstudegi og fimmtudegi sem var oft mikið stuð.  



Félaginn („buddyinn“) sem ég hefði fengið úthlutað af skólanum hitti mig áður en skólinn 
byrjaði. Það var samt mjög undarlegt því hún var í starfsnámi svo hún var ekki sjálf í 
skólanum. Ég kom nokkrum dögum áður en skólinn hófst og mæli ég eindregið með því, til 
að geta komið sér fyrir, fara á kynningardagana og skoðað aðeins skólann. Ég fékk email um 
að ég ætti að mæta á alþjóðaskrifstofuna sem ég fór með félaganum og þar fékk ég pakka 
með korti af borginni og alls konar upplýsingum.  

Ég bjó með íslenskri vinkonu minni í húsi á fínum stað í borginni, en það eru oft skiptinemar 
að leigja saman sem ég held að væri líka skemmtilegt. Það má þó búast við að þurfa að  
borga 3 mánaða leigu fyrirfram.  

Húsaleiga var aðalkostnaðurinn. Matur er alveg á viðráðanlegu verði, þá sérstaklega ef 
verslað er í lágvöruverslunum. Það er líka gaman að hafa í huga að flug til annarra landa er 
mjög ódýrt frá Danmörku og það er líka hægt að keyra allt á meginlandinu. Ég keyrði í 
febrúar  til Frakklands í skíðaferð og flaug til Noregs til að heimsækja ættingja. Báðar ferðir 
voru mjög ódýrar.    

Það komu auðvitað smá örðuleikar þar sem ég lærði og gerði allt á dönsku og hafði aðeins 
búið í eitt ár áður en ég fór í skipitnámið. Danir eru hinsvegar mjög góðir í ensku svo það 
væri ekkert vandamál að tala bara ensku.    

Þetta var frábær reynsla og ég held að þetta nám eigi eftir að nýtast mér alveg rosalega vel 
þegar ég fer út í mastersnám. Þarna er mjög ólíkar kennsluaðferðir en tíðkast á Íslandi, og á 
eflaust eftir að nýtast mér vel. Ég veit ekki hvort þetta muni hjálpa mér mikið þegar ég kem út 
á atvinnumarkaðinn en ég er tvímannalaust orðin betri í dönsku og fræðilegum heitum á 
ensku.  

 

III ACADEMIC INFORMATION 
 
Önnin var frekar öðruvísi en í HR. Stærsti munurinn var sá að alla miðvikudaga og 
fimmtudaga vorum við í hópavinnu í fagi sem gildir 10 ECTS stig. Í faginu var hverjum hópi 
úthlutað leiðbeinanda (mentor) og nemendur fengu frjálsar hendur með hvað þeir vildu búa 
til. Við gerðum t.d. vatnshitara sem gekk fyrir sólarorku en annar hópur gerði ísskáp. Í IHA 
eru allar verkfræði brautir á öllum árunum látin fara í svona „verklega „ hópavinnu og það var 
frábært að fá að vinna sjálfur og finna lausnir á því sem þurfti að gera.  

Annað sem mér fannst mikill munur vera á voru prófin. Þar eru ýmist munnleg eða skrifleg 
lokapróf. Í skriflegu mega allir vera með tölvur og öll gögn. Nemendur mega ekki hafa 
samskipti sín á milli en annars má nota allt sem er aðgengilegt á netinu. Þetta þykir mér vera 
sambærilegra því sem mun nýtast nemendum þegar þau koma út á vinnumarkaðinn og þar 
að leiðandi gangast nemendum betur. Prófin eru líka byggð á námsefni vetrarins en það 
finnst mér oft vera öðruvísi í HR, það sem spurt er um er ekkert endilega uppúr námskrá og 
eru oft ósambærileg heimaverkefnum hjá kennurunum í HR. Prófin sem ég tók í IHA eru 
mjög sambærileg, ef ekki eins og fyrri próf sem við höfðum fengið afhent, með lausnum, til að 
undirbúa lokaprófin. Allt í allt fannst mér bæði námið og prófin auðveldari í IHA en í HR.  

Kennslan var líka örðuvísi. Í Danmörku er gert ráð fyrir að fólk geti gert heimavinnuna sína og 
setið kennslustundir frá kl 8-16 virka daga og ekki gert ráð fyrir heimavinnu eða skilum yfir 
helgar. Þetta er ekki raunin í HR. Skilin í IHA eru nánast öll valfrjáls og gilda ekki neitt í 



lokaeinkunn heldur gildir lokaprófið 100% af lokaeinkunn. Það fer eftir hverjum og einum 
hvort þetta henti betur eða verr. Kennarar IHA leggja mikla árherslu á að virkja nemendur í 
tímum, stilla mikið af spurningum fram og láta nemendur oft ræða spurningar eða verkefnin 
sín á milli áður en þau eru leystar eða þeim svarað af kennara. Það fannst mér skemmtilegt 
og vakti meiri áhuga hjá nemendum en gat stundum verið þreytandi.  

Aðstaðan í IHA er góð að því leiti að mikið af hópavinnu herbergum stendur til boða fyrir 
nemendur en húsið sjálft var frekar gamalt enda verið að flytja í nýtt og stærra 
húsnæði(haust 2014). Þar held ég að verði stærra bókasafn og  meira aðgengi að tölvum. Ég 
lenti þó nokkrum sinnum í vandræðum að reyna að hafa samband við þá sem voru yfir 
námsbrautinni og oft tók mjög langan tíma að fá svör frá þeim. Kennarar voru líka mjög lengi 
að svara og skila verkefnum, tók stundum allt að mánuð eða meira að fá verkefni tilbaka.  
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