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I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
Skólinn er frekar gamall og kennslustofur og aðstaðan til að læra frekar slöpp. Skólinn 

samanstendur af þremur byggingum: bókasafni, lögfræðibyggingu og viðskiptafræðibyggingu. 

Við eyddum mestum tíma í viðskiptafræðibyggingunni og í bókasafnsbyggingunni. 

Við erum ekki alveg klár á fjölda skiptinema í skólanum en gætum giskað á að það hafi komið 

í kringum 150-200 manns í skiptinám á sama tíma og við. 

Kennsla í skólanum var 5 daga vikunnar frá 8:00-20:00 en mismunandi hvernig tímar 

röðuðust. Við vorum oftast í tímum eftir hádegi. 

 

 

 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Pre – Departure:  Quality of Information before you left 
 
Þann 13. maí fengum við Acceptance letter frá skólanum. 

Í júní fengum við síðan pre-arrival-information sem voru bara almennar upplýsingar um 

húsnæði og aðra þætti og ýmsa pósta sem upplýstu okkur um skólann og gáfu okkur 

hagnýtar upplýsingar. 

Öll samskipti gengu mjög vel á milli okkar og skólans úti og þau voru alltaf mjög fljót að svara 

og alltaf til í að hjálpa og svara öllum mögulegum spurningum. 

 
Academic Calendar – important dates 

 
Við komum til Lissabon 18. ágúst og höfðum því nokkra daga til að kynnast borginni og njóta 

lífsins sem var hrikalega gaman enda virkilega falleg og skemmtileg borg. 

Skólinn hófst síðan 1. september og kennslu lauk 10. desember. 

Skipulag prófa var aðeins ólíkt því sem við erum vön heima en prófað er tvisvar sinnum á önn 

(um miðjan október og byrjun janúar hjá okkur) og ef nemendur fá fullnægjandi einkunn í þeim 

prófum þá þurfa þeir ekki að fara í lokapróf sem er þá venjulega um miðjan janúar.  

Okkur fannst svolítið skrítið að taka miðsvetrarpróf í október og síðan í janúar og ef það gekk 

ekki vel þá þurftum við að taka lokapróf úr öllu efninu nokkrum dögum eftir síðara 

miðsvetrarprófið. 

 

 



 
Reception of incoming students – describe how you were welcomed 

 
Fyrsta skóladaginn/vikuna var vel tekið á móti okkur með sérstakri Welcome week en þá 

komu allir skiptinemarnir saman og okkur var sýndur skólinn og kennd ýmis praktísk atriði 

sem varða borgina og landið. Okkur var boðið að fá buddy frá skólanum sem við nýttum okkur 

ekki, skólinn veitti okkur allar nauðsynlegar upplýsingar. Þessa viku var líka boðið upp á 

ýmsar dagsferðir til nálægra borga sem við fórum í og skemmtum okkur vel. Þær voru mjög 

góðar til þess að ná að kynnast hinum skiptinemunum. Auk þess voru fyrsta daginn Erasmus 

Life Lisboa skrifstofur sem tóku á móti okkur og kynntu okkur fyrir helstu hlutunum og stóðu 

fyrir miklu djammi allt árið um kring. Þau buðu okkur aðstoð með húsnæði og síma og 

ýmislegt sem var mjög gagnlegt. Sjálfir nemendur skólans tóku samt ekki þátt í þessari viku 

svo okkur fannst erfiðara að kynnast þeim. Í heildina var móttakan hjá skólanum því virkilega 

góð og augljóst að þeir gera sig mikið út á að fá skiptinema. 

 
Housing 
 

Við vorum sjálf búin að finna húsnæði í gegnum AirBnB áður en við komum sem reyndist 

mjög vel. Við vorum auðvitað tvö svo við vildum fá litla íbúð fyrir okkur sjálf frekar en herbergi 

í íbúð með mörgum öðrum. Lang flestir skiptinemarnir voru í þannig íbúðum þar sem kannski 

3-12 manns bjuggu saman, allir með sitthvort herbergið en deildu síðan stofu, eldhúsi og 

baðherbergjum. Áður en við fórum út var skólinn búinn að senda á okkur nokkrar síður sem 

voru gagnlegar til að finna húsnæði og svara fyrirspurnum frá okkur, t.d. varðandi hvaða hverfi 

væru skemmtileg og hentug. Skólinn og Erasmus Life Lisboa skrifstofan bauðst auk þess til 

að hjálpa okkur með húsnæði þegar við vorum komin til Lissabon en þess gerðist ekki þörf 

fyrir okkur. Ef við værum ekki að fara tvö saman þá myndum við samt hafa viljað vera í íbúð 

þar sem margir bjuggu saman til þess að kynnast öðrum. Hinsvegar var ekki mikill verðmunur 

á okkar íbúð (fyrir tvo) og herbergjum sem margir voru að leigja, þ.e. á mann þó þetta hafi 

vissulega verið eitthvað dýrara hjá okkur. 

 
Costs 
 

Leigan úti var almennt þónokkuð lægri en á Íslandi. Flestir skiptinemar voru að borga um 300-

400 evrur á mánuði í leigu en við vorum að borga 800 evrur á mánuði fyrir okkur tvö en þá var 

það auðvitað heil íbúð þó hún hafi verið mjög lítil, en á móti á besta stað í bænum. Matur var 

almennt töluvert ódýrari en heima á Íslandi. Að meðaltali var hann kannski um helmingi 

ódýrari, bæði að fara út að borða og eins að kaupa í matinn í matvörubúðum. Bókakostnaður 

var nú varla neitt til að tala um þar sem skólinn notar lítið af námsbókum eða allavega 

kúrsarnir sem vorum í. Þá var aðallega notast við hefti og dæmi frá kennara. 

Samgöngukostnaður var um 5 þúsund krónur á mánuði, þ.e. samgöngukort sem gildir í lestar, 

strætó og allt þetta helsta. Einnig mjög ódýrt að taka leigubíl, t.d. frá flugvellinum og niður í 

bæ kostar einungis um 1500 kr íslenskar. 



Þannig að í heildina má segja að lifa í Portúgal sé frekar ódýrt sem er mjög gott, sér í lagi 

þegar maður er skiptinemi.  

 
 
The International Office 

 
Í skólanum var International Office sem var mjög virk og tók mjög vel á móti okkur og veitti 

okkur þá þjónustu ef/sem við þurftum. Þau gáfu okkur líka allar þær upplýsingar sem við 

þurftum eða vildum fá.  

 
Exchange promotion 
 

Því miður tókum við ekki neinn beinan þátt í því að kynna skólann okkar sem er kannski það 

sem við sjáum hvað mest eftir enda kynntumst við því vel hvað HR er í raun frábær skóli í 

gegnum námið okkar þarna úti. Að vísu var okkur heldur ekki gefinn mikinn kostur á því en 

einu sinni munum við eftir að það hafi verið international kynning í skólanum en þá voru alls 

ekki öll lönd sem kynntu sinn skóla, eiginlega ótrúlega fá. 

 
Social Activities 
 

Samband okkar við aðra nemendur í skólanum var almennt gott þó við höfum hvað mest verið 

í sambandi við aðra skiptinema. Við kynntumst Portúgölum aðeins í gegnum hópavinnu en 

ekkert utan skólans. Þeir voru ekki mjög áhugasamir um að kynnast okkur utan skólans. En 

við kynntumst skiptinemum fyrstu dagana í skólanum sem við héldum síðan sambandi við og 

auk þess kynntumst við skiptinemum í tímum. Skiptinemarnir voru mjög opnir fyrir því að hitta 

aðra skiptinema og kynnast. Við erum ekki klár á því hvort skólinn hafi nemendafélag en við 

kynntumst því allavega ekki. Í byrjun annar voru ýmsar ferðir og eitthvað um að vera til að 

hrista skiptinemana saman en ekkert fyrir utan það. En þá var alltaf eitthvað annað í gangi 

utan skólans. Í borginni var Erasmus skrifstofa (ekki á vegum Erasmus höldum við) sem hélt 

viðburði í hverri viku. 

 
 
 
 
Culture and Language 
 
Við áttum ekki í neinum tungumálaerfiðleikum úti og náðum að kynnast menningu landsins 

þokkalega vel enda ferðuðumst við aðeins um landið á okkar vegum og bjuggum í hverfi sem 

var elsta hverfið þar sem mikið af “upprunalegu” portúgölsku fólki bjó, þ.e.a.s. gömlu fólki og 

lágtekjufólki. Hverfið var alveg yndislegt enda einn elsti hluti borgarinnar og mjög vinsæll 

meðal ferðamanna.  

Við mælum hiklaust með þessu hverfi (Alfama) ef nemendur fara til Lissabon því þar kynnast 

þeir alvöru portúgalskri menningu. Flestir skiptinemar voru þó í öðrum bæjarhluta þar sem 

hinn almenni portúgali bjó, aðeins frá miðbænum. 

 



Cultural and Social Effects from the Exchange Experience 
 

Við erum alveg sammála um það að þetta sé ómetanleg reynsla. Bara það eitt að flytja í 

annað land og takast á við ólíka menningu er mjög þroskandi og hjálpar manni líklega í 

framtíðinni ef við förum út í nám. Þá vitum við að hverju þarf að huga og skiljum betur mun á  

menningu landa. Hlutir sem okkur finnst sjálfsagðir hér á Íslandi eru kannski allt öðruvísi úti 

sem manni finnst skrítið í fyrstu en venst svo og finnst þá sjálfsagt. 

Við höfðum alltaf áhuga á því að fara út í meistaranám eftir HR og erum núna jafnvel enn 

spenntari fyrir því. Við vorum samt sem áður ekki mjög ánægð með kennsluhættina þarna úti 

svo við höfum ákveðið að fara í frekara nám í landi sem hefur svipaða menningu og hér 

heima. 

 

 
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
 

Allir áfangarnir sem við tókum voru kenndir á ensku og námsefnið var á ensku. Okkur fannst 

þau taka fyrir minna námsefni úti en við erum vön í HR en kennslan var aftur á móti mjög 

óskipulögð og almennt léleg. Flestir áfangar studdust ekki endilega við ákveðnar bækur og 

notuðu ekki glærur svo það var gífurlega erfitt að ná yfir námsefnið og í raun vita yfir höfuð 

hvað við vorum að læra og áttum að kunna. Okkur fannst námið því í heildina mjög lélegt og 

engan veginn á sama standard og HR þó svo að skólinn úti telji sig meðal góðra skóla í 

Evrópu. Við erum því hjartanlega ósammála og flestir samnemendur okkar sem voru í 

skiptinámi voru sammála því. Þeim fannst kennslan engan veginn fullnægjandi. Námsálagið 

var ekki endilega mikið í skólanum og í raun töluvert minna en í HR en það sem gerði námið 

úti gríðarlega erfitt var þetta óskipulag og þessir erfiðleikar að ná yfir efnið. Flestir kennarar 

notuðust einungis við kennslu uppi á töflu en það var aðeins mismunandi eftir tímum og aðrir 

notuðust við Case study eða hópavinnu. Það var hins vegar mjög lítið af því enda voru flestir 

tímar mjög þurrir og óáhugaverðir. Þrátt fyrir þetta voru kennarar, nemendur og starfsfólk í 

skólanum mjög almennileg. 

 
Required reading 
 

Allar námsbækur og annað sem við þurftum að lesa var á ensku. Öll kennsla í áföngunum 

sem við völdum okkur fór einnig fram á ensku. Lesefnið var notað til stuðnings við kennsluna 

ef við vildum en það var ekki mjög skýrt hvað við ættum að lesa til prófs. Prófin voru bæði 

byggð á kennslustundum og bókum. 

 
 
 
 
 
 



Exams 
 

Við fórum í tvö miðsvetrarpróf sem voru prófuð úr helmingnum af námsefninu í einu, við 

þurftum að fá 10/20 í meðaleiknunn úr þeim en ef við náðum því ekki þurftum við að taka 

lokapróf í lok annarinnar sem var úr öllu efninu. Öll prófin voru bókleg og sum þeirra 

gagnapróf. 

 
Other 
 

Okkur þótti lesaðstaðan í skólanum ekki nógu góð. Það voru nokkur borð á ganginum í 

skólanum sem var hægt að læra við en þau voru nánast alltaf upptekin enda ekki mörg. 

Einnig var bókasafn í næstu byggingu við skólann sem við hefðum geta nýtt okkur, en við 

nýttum okkur það aldrei enda mjög gamalt bókasafn. Skólinn var með nokkrar tölvustofur sem 

nemendur höfðu aðgang að og því auðvelt að komast í tölvu og prentara. Kennarar notast 

nánast ekkert við tölvur eða tækni í kennslu, powerpoint glærur og fleira sem við erum vön úr 

HR var ekki notað úti. Einnig var bannað í sumum tímum að vera með tölvu til að glósa eða 

vinna í. Skólinn er með moodle kerfi sem kennarar geta notað til að koma til skila tilkynningum 

og öðru tengdu náminu en notuðu það hins vegar mjög takmarkað. 

 
Description of Courses 
 
Course name:  Prereq.  Exam  Major at RU Approved as 
 
Econometrics Statistics 1 and 2         Bóklegt  Viðskiptafræði    skylduáfangi 
Int. Economics  Rekstrarhagfræði         Bóklegt  Viðskiptafræði   skylduáfangi 
Portuguese course     -           Bóklegt  Viðskiptafræði   valáfangi 
Information management   -            Bóklegt  Viðskiptafræði   skylduáfangi 

………………………………………………………………………………………….. 

 
Þetta eru þeir áfangar sem við tókum í skiptináminu. Þrjá áfanga fáum við metna í stað 

skylduáfanga hér heima en síðan tókum við Portúgölsku sem valáfanga til þess að kynnast 

menningu landsins betur sem við bjuggum í. 

Öll prófin voru bókleg og tvö þeirra gagnapróf (Econometrics og Information management). 

Áfangarnir voru allir frekar theoretical frekar en practical og því heldu þurrir. Auk þess var 

mjög lítið um verkefni yfir önnina og giltu prófin allt upp í 100% ( t.d. tvö 50% próf). 

Okkur fannst áfangarnir ekki vera mjög hagnýtir. 

 

Any other experiences you would like to talk about? 

 
Við erum mjög ánægð með að hafa farið í skiptinám. Við vorum mjög hrifin af borginni og 

landinu öllu í raun. Veðrið var mjög gott allan tímann sem við vorum úti og frekar ódýrt að búa 

þarna, það var mikill plús.  

Á móti kemur þá vorum við óánægð með kennsluna í skólanum, okkur fannst hún ekki nógu 

góð og mjög ólík því sem við erum vön á Íslandi. En allt starfsfólk skólans var mjög indælt og 

hjálpsamt. 



 
Names and e-mails: 
 
Egill Guðlaugsson 
Egillg14@ru.is 
 
Þórdís Björk Gunnarsdóttir 
Thordisb14@ru.is 
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