
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  
You can write the report either in English or Icelandic 
 
Name of the University: Universidad Carlos III de Madrid – Leganes 
campus 
Names of the students: Sigurður Kristinn Jóhannesson og Ragnheiður 
Ragnarsdóttir 
Exchange semester:  Haustið, 2013 
 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Describe the school and its surroundings – very short. 
 
Skólalóðin í Leganes er bara hæfilega stór og stutt að fara milli bygginga. Á 
skólalóðinni fer meirihluti bygginga undir kennslustofur en einnig er bókasafn, 
íþróttahús, kaffitería og bóksala. 
Miðbær Leganes er í göngufæri við skólann. Mikið úrval af veitingastöðum 
þar. Mesta lagi 10 mínútna ganga að lestarstöðinni.  

 
2. Current faculty divisions and special areas. 

 
Verkfræðin og aðrar raungreinar eru kenndar í Leganes. 
Félagsvísindasviðið er í Getafe. 
 

3. Number of students - graduate and undergraduate – number of exchange 
students 

 
Líklegur fjöldi væri svipað og í HR. Þessa önnina voru nálægt eitt þúsund 
skiptinemar í UC3M en mjög lítið hlutfall af þeim í verkfræði, nær allir 
skiptinemar læra á Getafe skólalóðinni. 
 
4. Study structure 
 
Fáir og oft hálf grátlegir dæmatímar, 1-3 hlutapróf, hlutapróf svipað erfið og 
lokaprófin, engin vikuleg skilaverkefni, nokkur verkefni á tilraunastofu sem eru 
hálfgert djók miðað staðla í HR. Í sumum kúrsum er hægt að sleppa við 
lokapróf ef hlutapróf og verkefnavinna gekk vel. 
Ekki ein aðalkennslubók heldur vísað í fjölda bóka. 
Meira lagt upp úr fræðilega hlutanum á prófum en í HR. 
Mikið minna haldið utan um nemdur í UC3M og nauðsynlegt að tileinka sér 
meira sjálfstæði í vinnubrögðum. 
 
 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Information before you left 
§ When did you receive the information package from the University? 

 
Óeðlileg seint, rétt fyrir sumarið. 



 
§ Any difficulties? 

 
Basl að finna íbúð frá Íslandi og erfitt að treysta myndum á netinu. Mælum 
með að gista á hóteli fyrstu dagana og vera með eyru og augu opin. 
Skiptanemarnir búa í mjög misgóðum íbúðum en auðvelt að komast inn í 
einhverja íbúð um leið og maður kynnist fólki. 
 
Mælum með www.onestepawaymadrid.com til að græja simkort, lestarkort 
og bankareikning. Þeir hjálpuðu okkur að finna íbúð. Þjónustan kostar smá 
en á móti spara þeir manni mikið vesen og tíma. 
 
 
 
 
 

 
Visa Procedure and travel experiences 
§ What problems, if any did you encounter?  

 
Fengum okkur spænska kennitölu til að losna undan bankaskatti. Engin 
skelfing að verða sér úti um kennitölu. Annars er Visa óþarfi fyrir 
Íslendinginn.  
 

§ Does the visa cost anything?  
 

Nokkrar evrur. 
 

§ How did you order your ticket – any problems? 
 

Nei. 
 
Academic Calendar 
§ Arrival date – introductory week 

 
Snemma í September. 
 

§ First day of the semester? 
 
9 September. 
 

§ Last day of classes? 
 
Nokkrum dögum fyrir jól. 
 

§ Examination period? 
 
Janúar. 

 
§ Any special events? 



 
Nei, ekki sem við munum eftir. 

 
Reception 
§ How was the reception at the school? 

 
Nemdur hittust á Getafe skólalóðinni og fengum þar kynningu á starfsemi 
skólans, göngutúr um þá skólalóð og fengum nemendaskírteinið afhent. 
 

§ Was the administration and faculty well prepared for your arrival? 
 
Hvorki né. 
 

§ Did the school’s students participate in the reception of the exchange 
students? 
 
Já, nemendur sýndu skiptinemum skólalóðina. 

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

housing? 
 
Við fundum íbúð í gegnum www.onestepawaymadrid.com 
 

§ What support did you receive from the school in locating housing? 
 
Núll stuðning, nemendum býðst að leiga herbergi á nemendavistinni. Mjög 
dýr kostur. 
 
 
 

§ Any special issues or good ideas for prospective students? 
 
Slaka á, hlutirnir gerast hægt á Spáni. 
Leiga miðsvæðis með öðrum skiptinemum. 

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

 
Leigan er 300-500 evrur á mánuði. Rafmagn, gas og vatn er mjög dýrt. Við 
keyptum engar bækur. Matur, föt og áfengi nokkuð ódýrara en því sem við 
eigum að venjast á Íslandi.  

 
The International Office 
§ Is there an international office?  

 
Já. 
 

§ Who is responsible for incoming exchange students? 
 



Man ekki eftir neinum sérstökum tengilið. 
 

§ How does the international office function? 
 
Lítið sýnileg, voru lengi að klára staðfestingu á umsóknarferlinu. 
 

§ Do you receive all relevant information? 
 
Á endanum, já. 

 
Exchange promotion 
§ What kind of activity did you take part in to promote exchange to Iceland at 

your exchange university? 
 
Með því að segja öðrum skiptinemum frá Íslandi. Heldum ekki kynningu 
um Ísland. 

 
Social Activities 
§ How is your relationship with other students? 

 
Ágætt að spjalla við þá í skólanum en hittum þá ekkert fyrir utan skóla. 
 

§ How is the relationship among the exchange students? 
 
Auðvelt að eignast vini meðal skiptinema, mæli með spænskunámskeiðinu 
til að kynnast fólki, það er haldið áður en önnin byrjar og einnig á miðri 
önn.  
Við eignuðumst marga nýja vini sem okkur langar að heimsækja eða fá í 
heimsókn síðar meir. 
 

§ Is there a student organization, and if so, are the exchange students part 
of it? 
 
Já, ESN eru skiptinemasamtök, alltaf eitthvað í gangi fyrir þeirra tilstilli. 
 

§ Are there any special activities and gatherings for exchange students? 
 
Já, nokkrir viðburðir á viku með ESN. 
 

§ How do you like it at the school? 
 
Skólinn var ekkert sérstaklega spennandi umhverfi. Hins vegar er Madrid 
algjör veisla og bætir vel upp fyrir skólann.  

 
Culture and Language 
§ Do you have any language problems with the faculty or other students? 

 
Svona almennt þá kunna Spánverjar fæstir ensku. Við erum ekki góð í 
spænsku. Það getur verið basl en við náðum oftast að redda okkur. 
Allt annað upp á teningnum í skólanum, þar kunna flestir einhverja ensku. 



 
§ How are the possibilities to experience the country and the culture? 

 
Mjög góðir, ESN stendur sig vel í því hlutverki, spænsk menning er líka 
svo “sterk” að maður kemst ekki framhjá því að upplifa hana. 

 
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? 
 
Bara á jákvæðan hátt, Madrid er skemmtileg stórborg með ekta spænskri 
menningu.  
 
En svona almennt þá lærir maður nýja venjur og hugunarhætti í 
gestalandinu, sumt af því tekur maður heim með sér í farteskinu. Kennir 
manni líka að horfa með betri gagnrýnisaugum á heimalandið sitt. Lærir að 
meta betur hvað er gott við Ísland og sjá hvað má betur fara. 
Heimurinn er svo miklu stærri en litla Ísland, fólk bara hefur gott af því að 
eyða allavega misseri af ævi sinni erlendis. 
 

§ How do you think the exchange experience influences your future career 
possibilities? 
 
Já, það fegrar a.m.k. ferilskrána. Við höfum líka núna miklu betri hugmynd 
um hvernig væri að starfa erlendis eða læra master erlendis, hvort það 
myndi henta okkur og hvernig umhverfi væri þá eftirsóknarvert að búa í. 
Gæti vel verið að nýja tengslanetið kæmi sér vel einn daginn. 

 
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
§ In which language are the courses taught? Any problems? 

 
Allir á ensku sem við tókum. Erfitt að alhæfa um gæðin en svona meirihluti 
kennara sem kenna á ensku virðast vera starfi sínu vaxnir þó eru nokkrir 
svartir sauðir þarna sem bara ættu alls ekki að kenna á ensku. 
 
 

§ How would you evaluate the level of study in relationship to the level at 
RU? 
 
Maður fær einfaldlega betri kennslu og aðhald í HR. 
 

§ Is the teaching primarily practical or theoretical? 
 
Meira theoretical. 
 

§ Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? 
 



Blandað, áherslan er þó á fyrirlestra. 
 

§ How is the workload compared to that at RU? 
 
Mun minna yfir önnina. Meiri prófageðveiki í lok annar. 
 
 

§ How is the relationship between faculty and students? 
 

Breytilegt meðal kennara. Sumir voru einfaldlega ekki þarna fyrir nemendurna 
en aðrir lögðu sig fram við að miðla vitneskju. 
Meira agaleysi en í HR. Andinn í kennslustofunni minnir meira á menntaskóla 
heldur en háskóla. 

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

 
Þokkalegt. Það er meiri bekkjarstemning heldur en í HR líklega vegna 
þess að fjöldinn fer aldrei yfir 30 manns í tímum. 
 
 

 
Required Literature 
§ Is the literature in English? 

 
Glósurnar eru á ensku. 
 

§ How do you estimate the level of the literature? 
 
 Því maður fylgir ekki einni ákveðinni kennslubók þá mættu glósurnar vera 
ítarlegri.  
 

§ Is the literature used for detailed knowledge or a broad overview?  
 
Broad overview. 

 
§ Is exam based on the literature or on the lectures? 

 
 Bæði. 

 
Exams 
§ What types of exams were you given? 

 
 Krossaspurningar og reiknidæmi. 
 

§ What knowledge level was required to pass the exams? 
 
 4-5 af 10.  

 
Other 
§ Do students have easy access to the library and it’s resources? 



 
 Já, bókasafnið er fínt. 

 
§ How is the access to the computers?  

 
Það eru tölvur á bókasafninu og sérstakar tölvustofur inn í flestum 
byggingunum. 
 

§ How is IT used in the teaching or as a distributor of information?  
 
Bara svipað eins og í HR. 
 

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 

(Common/elective/extra
) 

Aerospace Materials None           Written        Tæknifræði             
Efnisfræði og vinnsla 
Machine Theory  None           Written           Tæknifræði             
Vélhlutafræði 2 
Vehicle Theory  None           Written           Tæknifræði              
Hönnun 
Statistics                        None              Written            Heilbrigðisverkfræði     
Tölfræði 
Diferential Eq.               None              Written            Heilbrigðisverkfræði      
Stærðfræði 3 
Electrical P. Engin.      None               Written            Heilbrigðisverkfræði      
Rafmagnsfræði        
………………………………………………………………………………………….. 
Please fill in all the courses you have taken  

Any other experiences: 
Já, fullt sem maður lærir og upplifir að búa í nýju landi. Það er líka mikið ferðalag á 
okkur á Spáni og nærliggjandi löndum. Það var mjög gaman. 
 
Names and e-mails: 
The International Office will appreciate if you will inform about your e-mail 
addresses, so that other students can contact you for more information. 
Sigurður Kristinn Jóhannesson    Ragnheiður 
Ragnarsdóttir 
sigurdurkj11@ru.is     ragnheidurr12@ru.is  


