
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  
You can write the report in English or Icelandic 
 
Name of host University: 
Bucerius law-school    www.law-schoole.de   (Hamborg, Þýskaland) 
 
Name (student):  Alfreð Ellertsson 
Exchange semester: Fall 2014 
School at RU:  Lagadeild 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Briefly describe the school and its surroundings  

 
Bucerius er eingöngu með lagadeild, rúmlega 500 nemendur. Aðstaðan í skólanum er til 
fyrirmyndar. Aðgengi að kennurum, bókasafni osfr, er jafnvel betri en í HR. Staðsetning 
skólans er u.þ.b. 10 mínútna göngufjarlægð frá miðbænum og vel staðsettur 
samgöngulega. 
 

2. Please list the current faculty divisions and special areas. 
 
Bucerius hefur eingöngu lagadeild og er alfarið rekinn af einkafjárfestingarsjóðum og 
þyggur engin fjárframlög frá þýska ríkinu. 
 

3. Number of exchange students 
 
Rúmlega 100 á hverri haustönn, en einnig býður skólinn upp á L.L.M. nám sem er eitt ár 
og eru teknir inn rúmlega 35 nemendur á ári. 
 

4. Study structure 
 
Í skólanum er hveri önn skipt í tvær lotur ásamt því að hægt er að taka áfanga sem 
spanna báðar loturnar. Ég tók flesta áfanganna í fyrri lotunni og var því í skólanum frá 9-
19 flesta virka daga. Síðari lotan hjá mér var hins var mjög róleg vegna þessa skipulags.  
Skipulagið býður upp að nemendur stjórni sjálfir hvenær þeir vilji hafa álagspunkta í 
náminu.  

 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Pre – Departure:  Quality of Information before you left 
§ When did you receive the information package from the University? 
 
Ég fékk upplýsingar í maí um námið og hvernig skipulagið ætti að vera m.a. um íbúðir 
nemenda sem eru í boði, áfangaval osfr. 
 
§ Any difficulties, such as communication or late responses?  
 
Alþjóðaskrifstofan í Bucerius er mjög virk og svartíminn þeirra er til fyrirmyndar. Það eru 6 
manns í fullri vinnu að aðstoða skiptinemanna. Það var aldrei neitt vandamál að fá aðstoð og 
voru þau boðin og búin að aðstoða með hvað sem er. 
 
 
Academic Calendar – important dates 
§ Arrival date – introductory week:   1.september 
§ First day of the semester: 1.september 
§ Last day of classes: 19. desember (lokahóf og lokadagur prófa) 
§ Examination period:   20. - 24.  okt.   15. -19. des 
 
 
 



 
 

Reception of incoming students – describe how you were welcomed 
§ Was the administration and faculty well prepared for your arrival? 
 
Það var allt fyrir fyrirmyndar hjá alþjóðaskrifstofunni. Margir viðburðir ákveðnir fyrirfram og í 
hverri viku á vegum skólans m.a. fríar ferðir osfr.  (Borgarferðir, skoðunarferðir, bátsferðir 
osfr). Þegar ég kom var búið að ganga frá öllum gögnum gagnvart þýsku stjórnsýslunni og 
skólinn sá um að sækja um bankareikning fyrir mig auk þess að skólinn borgaði lestar- og 
strætókort fyrir nemendur. 
 
§ Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? 
 
Þjóðverjarnir voru nokkuð virkir að tala við okkur og m.a.voru skipulagðir international dinner 
og ýmsar ferðir með Þjóðverjum til Malente 
 
Housing 
§ Did you have housing at your disposal or did you have to find your own housing? 
 
Ég fékk húsnæði gegnum skólann, ég leigði af nemanda skólans sem var í skiptinámi í 
Boston. Stúdíóíbúð nálægt skólanum í ca 10min göngufjarlægð. 
 
§ What support did you receive from the school in locating housing? 
 
Skólinn býður upp íbúð/herbergi sem aðrir nemendur skólans framleigja. Skólinn bendir líka á 
aðrar síður til að leigja. Ég mæli með að vera ekki meira en 15-20min samgöngulega frá 
skólanum. Krakkarnir sem fóru í Kittsmoor heimavistina sáu eftir því þar sem að það tekur um 
45 mínútur með lest að komast í skólann þaðan. 
 
§ Any special issues or good ideas for prospective students? 
 
Mæli með að fá íbúðir nemenda skólans, ekki horfa of mikið á heimavistirnar þó að það sé 
ódýrari kostur þá eru vistirnar ekki vel staðsettar. Sum hverfin í Hamborg eru mjög fín og gott 
að búa í m.a. Rotherbaum, Winterhude og Harvesthude en önnur eru vafasamari. Nemendur 
geta haft samband við mig ef þá vantar aðstoð. 
 
Costs 
§ Describe the most important expenses such as rent, books, food, etc. 
 
Bókakostnaðurinn er nánast engin, við keyptum bara hefti af sem skólinn setur saman fyrir 
hvert námskeið og í heildina var kostnaðurinn ca 160€ ... 
 
§ General cost of living 
 
Leigan er nokkuð há í Hamborg. Ég leigði frábæra stúdíóíbúð á 650€ sem var í Rotherbaum, 
samnemendur mínir voru að borga sambærilegt fyrir herbergi. Þó er hægt að finna ódýrari 
íbúðir, en það getur tekið nokkun tíma.  
 
Maturinn hér er mjög ódýr sem og að borða á veitingastöðum. Það kostar ca. 10-20€ borða 
meðalveitingastað með víni. Vegna þessa þá borgaði sig oft engan veginn fyrir mig að elda 
fyrir einn. Ég fór út að borða flest kvöld, enda var ég í mjög góðu hverfi hvað veitingastaði 
varðar. Hins vegar er mikil munur milli hverfa hvað verð á mat varðar.      
 
Skólinn útvegar samgöngukort sem gilda í lestir og strætisvanga innan fylkisins, því eyddi ég 
nánast engu í samgöngur. Leigubílar hér eru samt tiltölulega ódýrir. 
 
The International Office 
§ Who is responsible for incoming exchange students? 
 
Sabrina Henning  



 
§ Did you receive good service from the office?  
 
Alþjóðaskrifstofa skólans veitir frábæra þjónustu. 
 
§ Do you receive all relevant information? 
 
Skrifstofan var tilbúin að gera allt fyrir mann og dyrnar alltaf opnar fyrir fyrirspurnir og aðstoð.  
 
Exchange promotion 
§ What kind of activity did you take part in to promote exchange studies at your host 

university? 
 
Ég kynnti skólann og Ísland á kynningu sem skólinn heldur fyrir þýska nemendur skólans. 
Mjög svipað Alþjóðlega deginum í HR. 
 
 
Social Activities 
§ How was your relationship with other students? 
 
Ég kynntist nokkrum Þjóðverjum en maður var mest með öðrum skiptinemum vegna þess að 
skiptiprógrammið var svo virkt. Ef að skólinn hefði haldið verr utan um hópinn hefði ég 
sennilega frekar umgengist fleiri þjóðverja. 
 
§ How was the relationship among the exchange students? 
 
Ég eignaðist mjög góða vini í skiptináminu. Kynntist ca 90% nemanda og fór í ýmsar ferðir 
innan og utan Þýskalands. 
 
 
§ Is there a student organization, and if so, are the exchange student’s part of it? 
 
Alþjóða skrifstofan býr til group-u á facebook sem allir eru mjög virkir á. 
Nemenda félag skólans er með viðburði reglulega en ekki jafn virkt og í HR. 
 
§ Are there any special activities and gatherings for exchange students? 
 
Það eru viðburðir í hverri viku á vegum samnemanda, þótt sumir nemendur, sérstaklega þeir 
sem komu utan Evrópu hafi ferðast í hverri einustu viku. 
 
§ Did you participate actively in social activities?  

 
Ég var mjög virkur í félagslífinu.  
 
 
Culture and Language 
§ Did you have any language problems with the faculty or other students? 
 
Allir í skólanum tala afbragðsgóða ensku, en í verslunum og veitingastöðum tala alls ekki allir 
ensku. Maður þurfti oft að grípa til grunnþýsku til að bjarga sér. 
 
§ How are the possibilities to experience the country and the culture? 
 
Mjög gott aðgengi að söfnum og þýskum viðburðum. 
 
§ Any recommendations for students? 
 
Nauðsynlegt að fara í Haufbrauhaus, sem er virkilega skemmtilegur þýskur Munchen staður. 
Nauðsynlegt að prófa svínasteikina þar með 1L Original hveitibjór. 
 



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? 
 
það er mjög þroskandi að fara skiptinám, maður verður mun víðsýnni og öðlast mikið 
menningarlegt læsi. Að eignast vini frá öllum heimshornum er ótrúlega gefandi og það var 
frábær ákvörðun að fara í skiptinám. Ég hef eignast vini frá öllum heimshornum og nú þarf ég 
að fara skipuleggja heimsóknir um allan heim eftir þetta frábæra skiptinám.  
 
 
§ How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? 

 
Já og nei, það er nánast ómögulegt fyrir útlendinga að fá fullt starf í Þýskalandi, þótt það sé 
tiltölulega auðvelt að fá starfsnám hér úti, en það er oftast ólaunað.  
Hins vegar er Bucerius er mjög hátt metinn í Þýskalandi og skólinn leggur mikinn metnað í að 
tryggja að nemendur skólans fái góðar stöður í atvinnulífinu að loknu námi.  
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
§ In which language are the courses taught?  
 
Ensku. 
 
§ How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? 
 
Námið í HR er  erfiðara en skiptinámið í Bucerius. 
 
§ Is the teaching primarily practical or theoretical? 
 
Fer algjörlega eftir áföngum, en mjög mikið "theoretical" 
 
§ Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? 
 
Mest megnis fyrirlestrar en sumir áfangar hafa ritgerðir og hópverkefni auk lokaprófs 
 
§ How is the workload compared to that at RU? 
 
Fer eftir hvernig þú skipuleggir námið, ég myndi segja að þetta sé minna álag hvað 
verkefnaálag varðar, en fleiri próf (ég tók tiltölulega marga áfanga = 9) 
 
§ How is the relationship between faculty and students? 
 
Allt til fyrirmyndar. 
 
§ What is the relationship between the students in the classroom? 
 
Mjög vinalegt. 
 
Required reading 
§ Was all required reading in English? 
 
Allt námið fór fram á ensku. 
 
§ Is the reading material used for detailed knowledge or a broad overview? 
 
Mismunandi eftir áföngum. 
 
§ Were examinations based on the reading or on the lectures? 
 



Mismunandi eftir áföngum. 
 
Exams 
§ Please describe what types of exams were you given? 
 
Það var blanda af open-book exams and closed book exams.  Myndi segja að þetta væru 
almennt auðveldari lokapróf en í HR. 
 
Other 
 
§ Do students have easy access to the library and its resources? 
 
Fyrirmyndar aðgengi, stórt bókasafn á fjórum hæðum og með sætum fyrir alla nemendur 
skólans. 
 
 
§ How is the access to the computers?  
 
Fyrirmyndar aðgengi 
 
§ How is IT used in the teaching or as a distributor of information? 
 
Allt til fyrirmyndar. 

 
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 

 
Introduction to German law (skylda)   Written  Lögfræði 
Business Mediation and Conflict Resolution  Essay  Lögfræði 
Business Skills: Accounting and Finance for Lawyers Written  Lögfræði 
Corporate Law - Germany approach   Written  Lögfræði 
International conflicts of laws    Written  Lögfræði 
Leadership and Management in Law Firms  Essay  Lögfræði 
The Private Law of International Trade   Written  Lögfræði 
Comparative Law     Essay  Lögfræði 
Corporate Governance     Presentation Lögfræði 
………………………………………………………………………………………….. 
Please fill in all the courses you have taken  
  

Any other experiences you would like to talk about? 
 
 
Names and e-mails: 
The International Exchange Office will appreciate if you leave your e-mail address here, so 
that other students can contact you for more information. 
 
Alfreð Ellertsson   - alfrede10@ru.is     -  mrdr3dinn@gmail.com 
 
 


