
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  
You can write the report in English or Icelandic 
 
Name of host University: Universidad Carlos III de Madrid(UC3M) 
Department/school you studied within: School of Engineering 
 
Name (student): Tómas Nielsen 
Exchange semester:Haust  Fall , 2014 
School at RU: Tölvunarfræði 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Briefly describe the school and its surroundings  
 Skólinn er aðeins fyrir utan borgina í litlum bæ sem heitir Leganes, Leganes er lítill bær 
sem býður ekki upp á mikið. Það eru fínir tapas staðir og kaffihús en annars var ég ekki mikið 
að fara út fyrir skólann. Campusinn hjá skólanum er hrikalega flottur og aðstaðan er alveg til 
fyrirmyndar. Þeir eru með bókasafn sem er gott að læra í og síðan er 2 mötuneyti sem bjóða 
upp á ódýra matarkosti. 
 
2. Please list the current faculty divisions and special areas. 

Þeir bjóða uppá nám í eftirfarandi greinum :  

● Bachelor's Degree in Aerospace Engineering (English) 

● Bachelor's Degree in Biomedical Engineering (English) 

● Bachelor's Degree in Electrical Power Engineering (Bilingual, Spanish) 

● Bachelor's Degree in Industrial Electronics and Automation (Bilingual, Spanish) 

● Bachelor's Degree in Energy Engineering (English) 

● Bachelor's Degree in Computer Science and Engineering (Bilingual, Spanish) 

● Bachelor's Degree in Mechanical Engineering (Bilingual, Spanish) 

● Bachelor's Degree in Audiovisual System Engineering (Bilingual, Spanish) 

● Bachelor's Degree in Communication System Engineering (Bilingual, Spanish) 

● Bachelor's Degree in Industrial Technologies (Bilingual, Spanish) 

● Bachelor's Degree in Telecommunication Technologies (Bilingual, Spanish) 

● Bachelor's Degree in Telematics Engineering (Bilingual, Spanish) 

Ég tók þrjá áfanga í Telecommunication Engineering sem er Tölvunarfræði hjá þeim og einn 
áfanga í Biomedical Engineering í Stærðfræðikúrs því það var allt fullt í samsvarandi 
námskeiði í Tölvunarfræði deildinni. 

 
3. Number of exchange students 
 Rúmlega 30-40 í Leganes  en á hinum campusnum voru rúmlega 150 - 200 
skiptinemar. 
  
4. Study structure 
 Ég var í tveimur Tölvunarfræði námskeiðum sem voru alveg eins byggð upp það voru 
verkefni alla önnina sem við þurftum að skila og svo var lokapróf sem var sirka 60% af 
einkunninni. Síðan var ég í tveimur stærðfræði námskeiðum sem voru alveg eins byggð upp, 
það voru tvö til þrjú próf á önninni síðan var lokapróf sem var sirka 60% af einkunninni. 
 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Pre – Departure:  Quality of Information before you left 
▪ When did you receive the information package from the University? 

▪  
 Ég fékk bréf frá skólanum 11  júlí um að ég fengi pláss í skólanum þeirra,  
ég hafði samt fengið eitt bréf sem var með upplýsingum um hvernig átti að sækja um herbergi 
á heimavistinni en það kom 27 júní. 
 

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Estudio_C/1383577568538/1371206607588/Bachelor_s_Degree_in_Aerospace_Engineering
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Estudio_C/1383577615646/1371206607588/Bachelor_s_Degree_in_Biomedical_Engineering
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Estudio_C/1383577650260/1371206607588/Bachelor_s_Degree_in_Electrical_Power_Engineering
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Estudio_C/1383577705011/1371206607588/Bachelor_s_Degree_in_Industrial_Electronics_and_Automation
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Estudio_C/1383577776736/1371206607588/Bachelor_s_Degree_in_Energy_Engineering
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Estudio_C/1383577839488/1371206607588/Bachelor_s_Degree_in_Computer_Science_and_Engineering
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Estudio_C/1383577866809/1371206607588/Bachelor_s_Degree_in_Mechanical_Engineering
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Estudio_C/1383577905316/1371206607588/Bachelor_s_Degree_in_Audiovisual_System_Engineering
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Estudio_C/1383577971816/1371206607588/Bachelor_s_Degree_in_Communication_System_Engineering
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Estudio_C/1383578036499/1371206607588/Bachelor_s_Degree_in_Industrial_Technologies
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Estudio_C/1383578083201/1371206607588/Bachelor_s_Degree_in_Telecommunication_Technologies
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/en/Detalle/Estudio_C/1383578151622/1371206607588/Bachelor_s_Degree_in_Telematics_Engineering


▪ Any difficulties, such as communication or late responses?  
 Já við fengum svar frekar seint frá skólanum en við fengum fyrsta bréfið 27 júní og 
síðan 2 vikum seinna fengum við að vita að við fengjum sæti í skólanum.  
 
Academic Calendar – important dates 
▪ Arrival date – introductory week: 
 Ég lenti 23. Ágúst í Madrid og kynningar dagarnir voru 4-5 september. 
▪ First day of the semester: 
 Skólinn byrjaði 8 september. 
▪ Last day of classes: 
 Síðasti kennsludagur var 19 desember. 
▪ Examination period:  
 Prófin voru á tímabilinu 8 - 23 janúar. 

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

 Það var mjög vel tekið á móti manni, við byrjuðum í sal og það var rædd við okkur og 
allt var kynnt í kringum skólastarfið og hvað var í boði á campusnum. Eftir móttökuna tóku 
Nemendur úr skólanum okkur í túr í kringum skólann og sýndu okkar allt það helsta. 
▪ Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? 

 Já, Þeir sýndu okkur skólann og gáfu okkur færi á að spyrja spurninga og tala við þau 
um félagslífið. 
 
Housing 
▪ Did you have housing at your disposal or did you have to find your own housing? 

 Ég fann mér íbúð í miðbænum á eigin vegum og leigði hana í hálft ár, ég mæli ekki 
með því að vera á heimavistinni hún er fyrir utan borgina hjá skólanum og það eru flestir sem 
finna sé íbúð í miðbænum. 
▪ What support did you receive from the school in locating housing? 

 Þeir buðu upp á heimavist en annars væri facebook grúppa á vegum ESN sem auglýsti 
herbergi og íbúðir sem voru í boði. 
▪ Any special issues or good ideas for prospective students? 

 Ég notaðist við www.ideal.es til að finna íbúð og www.friendlyrentals.es sem ég notaði 
fyrstu vikuna meðan ég var að skoða íbúðir og leita. 
 
Costs 
▪ Describe the most important expenses such as rent, books, food, etc. 
 Ég þurfti ekki að kaupa neinar bækur. Ég var með kærustu minni og við leigðum mjög  
flotta eins herbergja íbúð sem kostaði sirka 950 evrur á mánuði með öllu, en annars voru flestir 
skiptinemarnir að legja herbergi í stórri íbúð með kannski 10 öðrum manns á 350-450 evrur. 
Matur er mjög ódýr  og það er hægt að lifa af á mjög litlu í Madrid og það er mjög odýrt að fara 
út að borða. 
▪ General cost of living 

 Það kostar eitthvað aðeins yfir 100 þúsund á mánuði. 
  

 
The International Office 
▪ Who is responsible for incoming exchange students? 

 Það er International office á báðum Campusum, þeir bera ábyrgð á öllum skiptinemum. 
▪ Did you receive good service from the office?  
 Það var frekar erfitt að fá svar hjá þeim með emaili en ef maður fór á staðinn þá var 
tekið vel á móti manni. 
▪ Do you receive all relevant information? 

 
Exchange promotion 
▪ What kind of activity did you take part in to promote exchange studies at your host 

university? 

 Spanish Dinner til dæmis. 
 

http://www.ideal.es/
http://www.friendlyrentals.es/


Social Activities 
▪ How was your relationship with other students? 

 Það var skrítið andrúmsloft í skólastofunum því spænsku nemendurnir töluðu ekki mikið 
við skiptinemana og héldu sig alveg öðru megin í stofunni. 
▪ How was the relationship among the exchange students? 

 Það var hrikalega gott samband millri allra skiptinemanna. 
▪ Is there a student organization, and if so, are the exchange student’s part of it? 

 Ekki svo ég viti til um en það var sérstakt félag bara fyrir skiptinema á vegum ESN. 
▪ Are there any special activities and gatherings for exchange students? 

 Það var alltaf eitthvað að gerast hjá ESN, þeir buðu uppá alls konar skemmtanir til 
dæmis picknick, spanish dinner, fótboltamót, ferðir til Valencia, Sevilla, Barcelona og fleiri staði. 
Það var alltaf eitthvað í boði í hverri einustu viku. 
▪ Did you participate actively in social activities?  
 Ekkert svakalega mikið en það var gaman þegar maður mætti og allir tóku vel  á móti 
manni. 
 

 

 
Culture and Language 
▪ Did you have any language problems with the faculty or other students? 

 Já það var oft erfitt að fá hjálp með auðveldustu hluti eins og að prenta eða skanna eða 
kaupa sér lestarkort. 
▪ How are the possibilities to experience the country and the culture? 

 Það er sjálfgefið vegna þess að flestir spánverjar tala bara spænsku og það er svo mikil 
menning á spáni, mikið af söfnum sem maður fær frítt inn á með skólakortinu. 
▪ Any recommendations for students? 

 Læra spænsku áður en maður fer út því það er nauðsynlegt til að lifa af á spáni. 
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? 

 Ég er bara mjög þakklátur fyrir allt saman sem maður hefur hérna heima, því við höfum 
það rosalega gott. Sérstaklega þakklátur fyrir vini mína sem maður á hérna heima maður byrjaði 
að sakna þeirra. 
▪ How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? 

 Ég held að allir hafi gott af því að fara í skiptinám og þurfa að bjarga sér sjálfur. Það er 
örugglega mjög gott að hafa þetta á CVinu í framtíðinni. 
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
▪ In which language are the courses taught?  
 Hægt að velja á milli Ensku og Spænsku í öllum námskeiðum. 
▪ How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? 

 Ég myndi segja að kennslan í HR sé aðeins betri en í Carlos. 
▪ Is the teaching primarily practical or theoretical? 

 Tölvunarfræðin var verkleg en stærðfræðin var að mestu leyti fræðileg. 
▪ Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? 

 Það fór alveg eftir námskeiðum en oftast bara fyrirlestrar. 
▪ How is the workload compared to that at RU? 

 Miklu minni verkefni og heimavinna  
▪ How is the relationship between faculty and students? 

▪ What is the relationship between the students in the classroom? 

 
Required reading 
▪ Was all required reading in English? 

 Já. 
▪ Is the reading material used for detailed knowledge or a broad overview? 

 Bara fyrir  yfirsýn en það var mætingarskylda í kennslustundir og þar var allt námsefnið 
útskýrt og frekar mikilvægt að mæta í kennslustundirnar. 



▪ Were examinations based on the reading or on the lectures? 

 Mestu leyti á fyrirlestrum en einnig á lestrarefni. 
Exams 
▪ Please describe what types of exams were you given? 

Í Línulegri Algebru fékk ég krossapróf þar sem það var gefið mínus fyrir vitlaust svar og 
prófið var 75% fræðilegt og aðeins 25% reikningsdæmi.  
Í Tölfræði voru prófin nánast bara reikningsdæmi.  

 
Other 
▪ Do students have easy access to the library and its resources? 

 Já það var þægilegt aðgengi að bókasafninu en hins vegar reyndist erfitt að finna 
námsbækur á bókasafninu vegna þess hversu vinsælt var að legja út bækur. 
▪ How is the access to the computers?  
 Það voru nokkrar tölvustofur sem voru alltaf opnar fyrir nemendur. 
▪ How is IT used in the teaching or as a distributor of information? 

 Það var mikið notast við tölvur við kennslu. 
 

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

▪ Name and code of the course 

 Linear Algebra 257.15527-48 
 Computer Structure 218.13874-89 
 User Interfaces 218.13882-89 
 Statistics 218.13876-89 
▪ Prerequisites, if any 

▪ Exam form 

▪ Comments: R elevance, Difficult/easy, Practical/theoretical, Enrolment problems  

 
Example: 
Course name:   Prereq.  Exam  Major at RU 

(Common/elective/extra) 
257.15527-48 Linear Algebra None  Written  Computer Science(Extra) 
218.13874-89 Computer Structure None  Written  Computer Science(Extra) 
218.13882-89 User Interfaces       None  Written  Computer Science(Extra) 
218.13876-89 Statistics      None  Written  Computer Science(Extra) 

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. 
 
tomasn13@ru.is  Tómas Nielsen 

mailto:tomasn13@ru.is

