
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  

You can write the report in English or Icelandic 
 
Name of host University: Aarhus University 
Department/school you studied within: School of Business and Social Sciences (BSS) 
 
Name (student): Leifur Hreggviðsson 
Exchange semester: 3.önn   Fall 2015 
School at RU: Viðskiptafræði 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Briefly describe the school and its surroundings  

 
Skólinn er mjög flottur. Campusarnir eru tveir, þ.e. einn fyrir viðskiptafræðina og 
svo er stóri campusinn fyrir allar hinar deildirnar. Báðir campusarnir eru vel 
staðsettir í miðbænum. Aðal campusinn er talsvert stærri og en sá sem 
viðskiptafræðin hefur og er stórt vatn á miðjum campusinum sem gerir hann 
virkilega flottan í kringum sumartímann. Viðskiptacampusinn er einfaldari en allt er 
mjög nýlegt og flott þar engu að síður. 
 
 

2. Please list the current faculty divisions and special areas. 
 
Skólinn samanstendur af alltof mörgum deildum til þess að telja upp hérna en 
skólinn er í boði fyrir Viðskiptafræði, Tölvunarfræði, Lögfræði og Verkfræði í HR. 
 
 

3. Number of exchange students 
 
Ég veit ekki nákvæma tölu á skiptinemum í skólanum en í BSS vorum við í kringum 
40-50. 
 
 

4. Study structure 
 
Námið var ólíkt náminu í HR að mörgu leyti. Ég var í mjög fáum tímum á viku og var 
vinnan yfir önnina lítil sem engin. Í desember eru svo 100% próf, þar af oft 
munnleg. Hinsvegar eru lika margir áfangar sem bjóða uppá ritgerðarskil sem 
lokapróf. 

 
 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Pre – Departure:  Quality of Information before you left 
 When did you receive the information package from the University? 

 
Snemma um sumarið fyrir skipinámið, u.þ.b 2-3 mánuðum fyrir brottför. 
 

 Any difficulties, such as communication or late responses?  
 
Nei, skólinn var mjög hjálplegur með allar mínar spurningar. 

 
 
Academic Calendar – important dates 
 Arrival date – introductory week: 23. ágúst 
 First day of the semester: 1.september 
 Last day of classes: 25.nóvember c.a. 
 Examination period: c.a. 28. nóvember - 19.desember  

 



Reception of incoming students – describe how you were welcomed 
 Was the administration and faculty well prepared for your arrival?  

 
Já, við fengum stóran welcome pakka með fullt af drasli sem við þurftum og enn 
meira af drasli sem við þurftum ekki. 
 

 Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? 
 
Já, mjög mikið. Intro vikan var t.d. meira og minna plönuð af samnemendum. Maður 
kynntist dönskum nemendum vel þar. 

 
Housing 
 Did you have housing at your disposal or did you have to find your own housing? 

 
Það er í boði að búa á campus og sér skólinn alfarið um það. Ég fór hinsvegar út 
með tvem öðrum strákum þannig við ákváðum að leigja okkur sjálfir íbúð niðrí bæ 
frekar. 
 

 What support did you receive from the school in locating housing? 
 
Ég heyrði að það hefði verið frekar auðvelt að fá húsnæði í gegnum skólann en ég 
veit hinsvegar ekki nóg um það því ég leigði sjálfur. 
 
 

 Any special issues or good ideas for prospective students? 
 
Ef þú ert að fara einn mæli ég eindregið með því að búa á campus en hinsvegar ef 
þið eruð 2 eða fleiri er bæði hagstæðara og skemmtilegra að leigja íbúð niðrí bæ. 
Það er reyndar mjög erfitt að finna leiguhúsnæði þannig það þarf að eyða góðum 
tíma í það um sumarið. 

 
Costs 
 Describe the most important expenses such as rent, books, food, etc. 

 
Leigan hjá okkur var í kringum 70.000kr á mann á besta stað niðrí bæ en það er 
frekar dýrt. Ég mæli eindregið gegn því að kaupa bækurnar því þær voru meira og 
minna ekkert notaðar yfir önnina. 
 

 General cost of living 
 
Bara mjög svipað á Íslandi nema bjórinn er talsvert ódýrari. 

 
The International Office 
 Who is responsible for incoming exchange students? 

 
International skrifstofan í skólann. 
 

 Did you receive good service from the office? 
 
Ég leitaðist bara aldrei eftir því, en hún hefði eflaust verið góð. 
 
 

 Do you receive all relevant information? 
 
Já, ekkert sem mig vantaði 
 
 

 
Exchange promotion 



 What kind of activity did you take part in to promote exchange studies at your host 
university? 
 
Ekki neitt einasta 

 
Social Activities 
 How was your relationship with other students?  

 
Bara frekar gott, fyrir utan intro vikuna er reynar frekar lítill vettvangur til þess að 
kynnast dönskum nemendum. 
 
 

 How was the relationship among the exchange students? 
 
Mjög gott, við vorum mikið saman. 
 
 

 Is there a student organization, and if so, are the exchange student’s part of it? 
 
Já og já, það er möguleiki ef maður vill það 
 
 

 Are there any special activities and gatherings for exchange students? 
 
Já, intro vikan er heil vika sem er bara viðburðir fyrir skiptinema. Ég mæli með því 
að mæta nokkrum dögum fyrir intro vikuna til þess að vera búinn að klára öll 
húsnæðismál og vera búinn að koma sér fyrir svo maður geti tekið almennilega 
þátt í vikunni. Hún er ógeðslega skemmtileg! Það voru líka kvöld á skólabarnum 
hverja viku þar sem voru planaðir eventar fyrir skiptinema. 
 
 

 Did you participate actively in social activities?  
 
Já og nei, ég hefði getað mætt betur en tók samt virkan þátt. 

 
 
 
 
Culture and Language 
 Did you have any language problems with the faculty or other students? Nei, allir tala 

ensku 
 How are the possibilities to experience the country and the culture? Mjög góðir 
 Any recommendations for students? Geriði eins mikið og þið getið, ekki festast í 

rútínu þarna úti. Og reyniði að ferðast! Hápunktur annarinnar var roadtrip til 
Berlínar og ferð til Amsterdam. 

 
Cultural and Social Effects from the Exchange Experience 
 How do you think the exchange experience will affect you from a cultural and social point 

of view? Þetta breytti mér ekkert sem manneskju en var samt mjög gaman og gerði 
mig eflaust aðeins opnari en ég var fyrir. 

 How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? Ég 
efast nú um að ég fái einhver störf útá það að hafa verið í Danmörku í fjóra mánuði 
en það sakar eflaust ekki. 

 
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
 In which language are the courses taught? Allt á ensku 



 How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? Mjög 
svipað, kannski aðeins auðveldara. 

 Is the teaching primarily practical or theoretical? Practical 
 Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? Langmest fyrirlestrar 
 How is the workload compared to that at RU? Miklu minna að gera yfir önnina 
 How is the relationship between faculty and students? Gott 
 What is the relationship between the students in the classroom? Gott 
 
Required reading 
 Was all required reading in English? Já 
 Is the reading material used for detailed knowledge or a broad overview? Bæði bara, 

misjafnt eftir fögum 
 Were examinations based on the reading or on the lectures? Lectures 
 
Exams 
 Please describe what types of exams were you given? Ég fór í tvö skrifleg próf, tvö 

ritgerðarskil og eitt munnlegt próf 
 
Other 
 Do students have easy access to the library and its resources? Já, mjög auðveldur 

aðgangur 
 How is the access to the computers? Það er nóg af tölvum á bókasafninu 
 How is IT used in the teaching or as a distributor of information? Ekki jafn mikið og í HR 

en samt mjög fínt. Það kemur flest á netið 
 

Description of Courses 
Please list all the courses you are taking in the form below:  

 Name and code of the course 
 Prerequisites, if any 
 Exam form 
 Comments: Relevance, Difficult/easy, Practical/theoretical, Enrolment problems  
 
Example: 
Course name:  Prereq.  Exam  Major at RU Approved as 
 
Business Development with    Munnlegt Viðskiptafr Upplýsingatækni 
Informational systems 
 
Natural Resource Economics  Skriflegt gagnapróf  Val 
 
Aspects of Denmark   Ritgerð  Viðskiptafr Val 
 
Sustainable production   Ritgerð  Viðskiptafr Val 
 
Trade and international economics Skriflegt  Viðskiptafr Alþjóðaviðskipti 
………………………………………………………………………………………….. 

Please fill in all the courses you have taken  
 

Any other experiences you would like to talk about? 

 

Í rauninni ekki. Ég mæli 100% með þessu, þetta var virkilega gaman og ég held 

að allir hafi gott af því að fara í skiptinám. Aarhus er góð borg í þetta, fullt af 

stúdentum og alltaf nóg um að vera. Skólinn er líka frábær og er í göngufjarlægð 

frá meira og minna öllu. 
 
 
 


