
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  

You can write the report in English or Icelandic 
 
Name of host University: Université de Cergy-Pontoise 
Department/school you studied within: Law 
 
Name (student): Haukur Hinriksson 
Exchange semester:   Fall 2014 
School at RU: Master í lögfræði í HR 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Briefly describe the school and its surroundings 
Skólinn er staddur í litlum skólabæ í u.þ.b 40 km fjarlægð frá París. Bærinn heitir Cergy, en 
auðvelt er að komast þangað með A lestarlínunni frá París. Bærinn einkennist að mínu mati af 
fáeinum veitingastöðum og kaffi stöðum, en einnig er þar nokkuð stór verslunarmiðstöð líka 
með mjög stórri og góðri matvöruverslun sem ég heimsótti vikulega. Skólinn sjálfur telur um 
það bil 30.000 nemendur og hlutfall skiptinema þar er í kringum 200. Í skólanum er fínt og 
ódýrt mötuneyti þar sem máltíðin kostar 500 kr íslenskar. Annars er kringumstæður þar 
nokkuð gamaldags, kennarar notast ekkert við glærur og lítið er um innstungur ef nemendur 
koma með fartölvur. Þá er mikið um krítartöflur en í þeim tímum sem ég sat þá notuðu 
kennararnir töflurnar lítið. Þeir töluðu yfirleitt allan tíman og áttu nemendur að glósa eftir þeim. 
 
2. Please list the current faculty divisions and special areas. 
Það eru deildir í skólanum á sviði viðskipta, verkfræði og lögfræði aðallega. Lagadeildin þarna 
á að vera mjög góð eftir því sem ég best veit. Skólinn býður ekki bara upp á BA og Masters 
nám, heldur er einnig hægt að sækja LLM nám þar. 
 
3. Number of exchange students 
Án þess að vera viss þá myndi ég halda að skiptinemar séu í kringum 200. 
 
4. Study structure 
Miðað við þá áfanga sem ég tók, þá er námið sett upp þannig að nemendur skuli mæta í alla 
tíma og hlusta vel á kennara og glósa það sem hann fer yfir. Það voru engin verkefni yfir 
önnina en í lok hennar kom svo 100% lokapróf. Námsefnið var í raun einungis eigin glósur og 
því enn mikilvægara að mæta í alla tíma fyrir vikið. Við fengum engar glærur og ekkert lesefni 
frá kennara að undaskildum nokkrum dómum sem við áttum að lesa. Kröfurnar eru aftur á 
mót ekki eins miklar og hér í HR, það var til að mynda tekið vel fram fram hvað skyldi læra 
sérstaklega fyrir lokaprófið og því gefið smá í skyn hvað yrði spurt úr. 
 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Pre – Departure:  Quality of Information before you left 
 When did you receive the information package from the University? 
Það hefur verið u.þ.b. í maí, þegar samþykki barst frá skólanum og því 3-4 mánuðum áður en 
önnin byrjaði. Upplýsingarnar voru nokkuð skýrar og hjálpuðu manni að vera viss um hvaða 
skjölum þyrfti að skila inn og hvað þyrfti að gera til að sækja um stúdentahúsnæði o.s.frv. 
 
 Any difficulties, such as communication or late responses?  
Afar erfitt var að fá upplýsingar um áfanga sem í boði voru fyrir brottför, mjög erfitt var að 
komast yfir áfangalýsingar og kennsluáætlanir, en skólinn virðist sjálfur ekki ákveða hvað 
áfanga verður boðið uppá yfir önnina fyrr en önninn er í raun og veru hafin. Ég sendi ítrekaða 
vefpósta á alþjóðafulltrúa skólans þar sem ég spurðist fyrir um áfanga og einingafjölda hvers 
áfanga en svörin voru mjög óvís og ónákvæm. Nemendur sem fara í þennan skóla geta 
líklega ekki tekið endanlega ákvörðun um áfanga fyrr en komið er á staðinn. 
 
Academic Calendar – important dates 
 Arrival date – introductory week: 
Ég kom þangað út 10. September, og hófst kynningarvika fyrir skiptinema strax daginn eftir. 
Kennsla byrjaði svo á mismunandi tímum, þrír áfangar hjá mér byrjuðu vikuna eftir 



kynningarvikuna og tveir byrjuðu í upphafi októbermánaðar. Eins og ég visa til hér að ofan þá 
er mjög erfitt að komast yfir kennsluáætlun fyrir brottför. 
 
 First day of the semester: 
Mæli með að fólk komi sér út áður en kynningarvika hefst, því hún er mjög mikilvæg uppá 
áfangaval og til þess að komast að því hvars kennslustundir fara fram o.s.frv. 
 
 Last day of classes: 
Önnin hjá mér kláraðist  um miðjan desember mánuð. 
 
 Examination period: 
Þar sem haustönn klárast ekki tæknilega séð fyrir en í lok janúarmánaðar þá geta próf staðið 
yfir alveg vel fram í janúar. Þó er boðið upp á þann kost fyrir skiptinema sem fara heim um 
jólin og koma ekki til baka að taka prófin í desember, en til þess þarf að sækja um það hjá 
alþjóðafulltrúa, hann sendir eyðublað í pósti um miðja önn til skiptinema þar sem þeir fá kost á 
að sækja um það. Ég kláraði því öll mín próf fyrir jól.  

 
Reception of incoming students – describe how you were welcomed 
 Was the administration and faculty well prepared for your arrival? 
Samtök sem nefnast Geomoov er alþjóða stúdenta samtök við skólann sem hafa það hlutverk 
að hjálpa og leiðbeina erlendum skiptinemum. Þessi samtök eiga í raun mikið hrós skilið fyrir 
hjálpsemi sína en margt getur verið flókið fyrir mann fyrstu dagana þegar frönsku kunnátta er 
lítil. Í kynningarvikunni sýna samtökin skiptinemunum skólann og kynna fyrir manni allar þær 
aðstæður sem manni bjóðast. Svosem mötuneyti, bókasafn o.s.frv. Þá er maður alltaf 
velkominn inní herbergi samtakanna í skólanum þar sem maður getur fengið hjálp við hvað 
sem er. 
 
 Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? 
Geomoov samtökin standa saman af nemendum við skólann og því eru það já nemendur 
skólans sem taka á móti manni. Facebook síðu samtakanna má finna á þessum link: 
https://www.facebook.com/groups/778021828898962/ ég mæli eindregið með því að fólk fari í 
þessa “groupu” til að kynna sér betur skólann. 
 
Housing 
 Did you have housing at your disposal or did you have to find your own housing? 
Með skjölunum sem mér barst frá skólanum var umsóknareyðublað fyrir skólahúsnæði.  Ég 
fyllti það út og fékk einstaklingsíbúð í stuttri fjarlægð frá skólanum. 
 
 What support did you receive from the school in locating housing? 
Alþjóðaskrifstofan veitti mér allar slíkar upplýsingar. 
 
 Any special issues or good ideas for prospective students? 
Ég mæli eindregið með skólavistinni í raun, þó svo það gæti auðvitað verið gaman að búa í 
París. París er hinsvegar í að lágmarki 30 mín lestarfjarlægð frá skólanum og mjög gjarnan 
eru tafir á þeirri lestarferð. Auk þess er leiguverð í París himinhærra heldur en í skólaíbúð. 
 
Costs 
 Describe the most important expenses such as rent, books, food, etc. 
Eins og ég kem inn á hér að ofan þá var ekkert lesefni í þeim áföngum sem ég tók og því 
þurfti ég ekki að kaupa neinar bækur. Leigan var 428 evrur á mánuði, en fyrsta mánuðinn 
þurfti ég að borga tryggingu aukalega sem var rúmlega 250 evrur, hún endurgreiðist svo í lok 
leigutímans. 
 
 General cost of living 
París er mjög dýr borg svo ég borðaði ekki oft þar þó svo ég hafi farið þangað einu sinni eða 
tvisvar í viku. Cergy virkar aðeins ódýrari en þó nokkuð dýr staður, nokkrir staðir þar bjóða 
upp á stúdentatilboð og eru þeir staðir því aðeins ódýrari. Í langflest skiptin eldaði ég heima 
og fyrir skóla borðaði ég alltaf morgunmat heima. Mötuneytið í skólanum er þó mjög ódýrt. 
 
 

https://www.facebook.com/groups/778021828898962/


The International Office 
 Who is responsible for incoming exchange students? 
Það var Elia Gombert í mínu tilviki, hún hafði yfirumsjón með skiptinemum á lagadeildinni þar. 
Svo í raun fer það eftir hvað deild þú ferð í við skólann. 
 
 Did you receive good service from the office?  
Já og Nei, eins og ég kom inn á þá getur verið erfitt að fá upplýsingar um áfanga fyrir brottför. 
Auk þess er enskukunnátta fólk frekar takmörkuð. Þó reddaðist þetta allt fyrir rest. 
 
 Do you receive all relevant information? 
Já þegar ég fann réttu manneskjuna til að tala við þá fékk ég réttar upplýsingar, en fólk gæti 
þurft að ganga á milli manna til að finna loks réttu manneskjuna. 
 
Exchange promotion 
 What kind of activity did you take part in to promote exchange studies at your host 

university? 
Erasmus samtökin voru með gífurlega virkt program allan tíman sem ég var þarna. 
Skiptinemar á Parísarsvæðinu eru gífurlega margir og því voru ýmsir viðburðir í gangi circa 
tvisvar í viku. Ég tók þátt í fáeinum þeirra. Auk þess sótti ég um að fá að kynna Ísland í 
framhaldsskólum þarna úti, en vitað var að aðeins fáir myndu komast að og helst vildi skólinn 
að umsækjendur kynnu frönsku. Svo ég fékk ekki tækifæri til þess. 
 
Social Activities 
 How was your relationship with other students? 
Það var mjög gott, á skólavistinni kynntist ég mjög mörgum erlendum nemendur, en meirihluti 
nemenda á vistinni voru skiptinemar. Nemendur þar hópuðu sér saman á ýmsa viðburði eða í 
aðrar heimsóknir til Parísar. 
 
 How was the relationship among the exchange students? 
Það var almennt mjög gott, skiptinemar voru duglegir að dreifa á milli sín hugmyndum um 
hvað væri hægt að gera um hverja helgi og gerðu þeir það ófáum sinnum. 
 
 Is there a student organization, and if so, are the exchange student’s part of it? 
Eins og kem inn á að ofan, þá eru mjög góð og hjálpsamleg skiptinemasamtök sem heita 
Geomoov. Allir skiptinemar eru meira en velkomnir þangað. Auk þess voru laganemasamtök 
þarna sem ég varð ekki mikið var við yfir önnina. 
 
 Are there any special activities and gatherings for exchange students? 
Flest öll tilefni sem skiptinemar hittust voru plönuð af skiptinemunum sjálfum. Þó stóð 
geomoov fyrir ýmsum ferðum sem skiptinemar tóku þátt í. Ég fór í eina ferð með þeim, en þá 
heimsóttum við impressionisma safn, sem var hálfsdagsferð. 
 
 Did you participate actively in social activities?  
Ekki svo mikið á vegum skólasamtakanna, en ég var duglegur að heimsækja viðburði á 
vegum Erasmus samtakanna. 
 
Culture and Language 
 Did you have any language problems with the faculty or other students? 
Já það er óhætt að segja það. Enskukunnátta er mjög takmörkuð og aðilar skólans kunna 
margir hverjir mjög litla ensku. Því tók mig kannski meiri tíma heldur en ég bjóst við að koma 
öllu á réttan kjöl í byrjun annar. 
 
 How are the possibilities to experience the country and the culture? 
Möguleikarnir til að heimsækja París eru mjög miklir. París er náttúrulega alveg ótrúlega falleg 
borg og það er hreinlega erfitt að finna nægilega góð lýsingarorð yfir hana, en við hvert 
tækifæri sem ég hafði þá fór ég og skoðaði það sem borgin hefur upp á að bjóða. Lestarferðir 
till annarra borga í París geta verið nokkuð dýrar en flug er hægt að fá mjög ódýrt. Ég til að 
mynda heimsótti 7 önnur lönd á meðan ég dvaldi erlendis. 
 
 



 Any recommendations for students? 
Þegar fólk kemur til Frakklands að það getur tekið drjúgan tíma að komast inn í hlutina þar. 
Þar á ég við að fá lestarkort, stúdentakort, bókasafnskort o.s.frv. Fyrir hvert og eitt kort þarf að 
fylla út umsókn, skila inn passamynd og fleira og svo tekur mögulega við 1-2 vikna bið 
þangað til kortin skila sér til þín eða eru tilbúin til þess að sækja. Þetta getur verið þreytandi til 
að byrja með en því betra að fá allt í hendurnar þegar þessu er öllu lokið. Skráning í áfanga 
virðist ekki eiga sér stað fyrr en önnin byrjar og því þarf að hafa það í huga, og athuga hvort 
þú sért ekki skráð/ur í þá áfanga sem þú jafnvel hefur valið fyrirfram, en þú gætir þurft að skrá 
þig aftur. 
 
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 víkkaði tvímælalaust sjóndeildarhringinn. Ég fékk svo sannarlega að kynnast annarri 
menningu, en ýmislegt kemur upp í hugann þegar ég hugsa um muninn á Frakklandi á 
Íslandi. Svo dæmi sé nefnt þá opnaði ég bankareikning í Frakklandi, en fáeinum dögum síðar 
fékk ég póst frá bankanum heim til mín, en þar var að finna ávísanahefti (eitthvað sem að ég 
hélt að heimurinn í heild væri löngu hættur að nota). Það allavega gladdi mig en ég tók 
ávísanaheftið með mér heim til minningar um þessa dvöl. Eftir þessa reynslu þá geri ég mér 
betur grein fyrir því hversu framarlega Ísland er samanborið við önnur lönd. 
 
 How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? 
Ég vona að það verði til þess að ég eigi auðveldara með samskipti við útlönd og 
starfsmöguleikar mínir bæði hérlendis og erlendis eigi eftir að aukast. Einnig er ég mun opnari 
fyrir framhaldsmenntun erlendis eftir mastersnám. 
 
 
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? 
Ekki jafn miklar kröfur gerðar. Það gæti þó hafa virkað svoleiðis á mig en kröfurnar kunna að 
hafa verið lækkaðar í áföngunum sem ég tók vegan þess að enskunnátta franskra nemenda 
sem sátu sömu tíma var ekki eins góð og hjá erlendum nemendum. 
 
 Is the teaching primarily practical or theoretical? 
Ég myndi segja blanda af báðu. 
 
 Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? 
Þeir notast mikið við dóma í kennslu sinni já og eru með fyrirlestra. Ég gerði engin 
hópverkefni, líkt og ég kem inn á hér að ofan. 
 
 How is the workload compared to that at RU? 
Í ljósi þess að engin verkefni voru lögð fyrir nemendur yfir önnina fannst mér vinnuálagið ekki 
eins mikið og í HR. 
 
 How is the relationship between faculty and students? 
Það virkar mjög gott, kennarnir voru mjög opnir fyrir spjalli við nemendur eftir tíma. 
 
 What is the relationship between the students in the classroom? 
Það reyndi kannski ekki mikið á það, það var engin hópavinna en á milli tíma var sambandið 
bara ágætt. 
 
Required reading 
 Was all required reading in English? 



Dómar sem lagðir voru fyrir voru langflestir á ensku, en fáeinir dómar voru á frönsku. Í tímum 
var þó alltaf farið yfir alla dóma og þá var talað um frönsku dómana á ensku og því glósaði 
maður þær upplýsingar bara niður. 
 
 Is the reading material used for detailed knowledge or a broad overview? 
Ég myndi segja vítt samhengi, en með dómunum fengu við nokkuð nákvæma þekkingu á 
efninu. 
 
 Were examinations based on the reading or on the lectures? 
Prófin voru einungis byggð á fyrirlestrunum. 
 
Exams 
 Please describe what types of exams were you given? 
Ég fór í eitt tveggja tíma skriflegt próf, en svo var ég prófaður munnlega upp úr hinum fjórum 
áföngunum á ensku. 
 
Other 
 Do students have easy access to the library and its resources? 
Já 
 
 How is the access to the computers?  
Það var hægt að komast í tölvur á bókasafninu. 
 
 How is IT used in the teaching or as a distributor of information? 
Það var sameiginlegur aðgangur allra nemenda að innra neti, engum námsgögnum var dreift 
þar, einungis grunnupplýsingum um hvern áfanga. 

 
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 

 
International Commercial Law 100% Lokapróf  Lögfræði 6 einingar  (difficult) 
 
US Rules of Evidence  100% Lokapróf  Lögfræði 6 einingar (difficult) 
 
US Family Law   100% Lokapróf  Lögfræði 6 einingar (easy) 
 
US Business Law  100% Lokapróf  Lögfræði 6 einingar (easy) 
 
US Civil Procedure  100% Lokapróf  Lögfræði 6 einingar (easy  

………………………………………………………………………………………….. 

Please fill in all the courses you have taken  
 

Any other experiences you would like to talk about? 

Ég er mjög þakklátur fyrir alla þá aðstoð sem ég fékk frá alþjóðaskrifstofunni í HR og 
sömuleiðis er ég þakklátur Erasmus samtökunum fyrir drjúgan styrk. 
 
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. 
 
Haukur Hinriksson 
haukurh10@ru.is  

mailto:haukurh10@ru.is


 


