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I 

Skólinn var staðsettur í Fredriksberg í Kaupmannahöfn. Umhverfið var allt mjög fallegt og mjög 

smekklega hannað. Byggingunum var dreift frekar vel og voru nokkrar aðalbyggingar sem allar voru í 

göngufæri frá hverri annari.  

Við vorum um 300 skiptinemar sem stunduðum nám þessa önnina í CBS og voru allir áfangar byggðir 

upp með fyrirlestrum einu sinni til tvisvar í viku og enduðu allir með 100% í lokin. Engin verkefni voru 

yfir önnina. Stundaskráin var einungis sett upp viku fyrir viku og var aldrei eins. 

II 

Allar upplýsingar bárust mér löngu fyrir brottför og var allt mjög vel undirbúið og skipulagt. Ég fékk öll 

þau svör sem ég þurfti nema þegar kom til "rauðra" daga. Þá auðvitað lengdist biðin. En af 

skiljanlegum ástæðum. 

Ég kom til danmerkur þann 12 janúar og skólinn hófst strax daginn eftir. Ég fékk rangar upplýsingar 

um hvenær skólinn átti að byrja svo ég missti óvart af 4 fyrirlestrum í einum áfanga en ég var fljótur 

að ná því upp. Fyrsti skóladagurinn var daginn eftir að ég kom. Þá fór ég beint í fyrirlestur og svo 

heim. Það var fínt að koma sér strax af stað bara. Síðasti dagurinn var síðan bara rétt fyrir heimkomu. 

Hann var skemmtilegur og mikið lagt upp úr að gera okkur tilbúin fyrir síðasta lokaprófið okkar. Hver 

áfangi var síðan í lotu þannig að prófin dreifðust mjög sanngjarnlega yfir önnina sem hentaði mjög 

vel. 

Við komuna út var allt tilbúið og allar upplýsingar mjög aðgengilegar og greinilega þjálfað lið sem tók 

á móti okkur. Engin vandræði komu upp á meðan dvöl minni stóð. Allir skiptinemar fengu sinn 

"buddy" sem fylgdi þeim fyrstu vikurnar og aðstoðuðu okkur að komast inn í hlutina. 

Ég fékk húsnæði úthlutað af skólanum sem var í göngufæri frá skólanum. Það gekk mjög hratt og 

snuðrulaust fyrir sig og var ég mjög þakklátur fyrir það. Ég mæli 100% með fyrir skiptinema að fara a 

kolliegi í stað þess að búa einir. Miklu skemmtilegri og meiri upplifun að umgangast alla hina 

skiptinemana. Mun aldrei sjá eftir þvi að hafa valið þann kost. 

Leigan var mjög dýr þarna úti en ég var búinn að gera ráð fyrir því fyrirfram svo það hafði ekki slæm 

áhrif á mig. Bækur voru einnig dýrar og þurfti ég að kaupa tvær slíkar úti. En það er eðlilegt verð 

miðað við ísland í raun sem ég greiddi. Annars var allt mun ódýrara en á íslandi. 

International Office fær topp 10 einkunn og starfsfólkið þar er til fyrirmyndar. Alltaf var tekið vel á 

móti manni og þau þekktu til hver maður var og létu manni líða vel. Annete Cox er sú sem var yfir 

skrifstofunni og sá hún mjög vel um okkur öll. Þau voru alltaf liðleg þegar á þurfti. 

Það var ekkert slíkt sem bauð uppá fyrir mig að kynna skiptinám á íslandi því miður. 



Social Activities. Það var mjög vel hugsað um skiptinemana og reglulega skipaðir viðburðir fyrir okkur. 

Við náðum að mynda góða hópa og skemmta okkur vel saman alla önnina. Þarna spilaði það að búa á 

kolliegi mikið inn í. Það var einnig bar í skólanum sem bauð uppá að koma og hanga saman þar á 

kvöldin og var mjög þæginlegt að kíkja við þar og eiga gott kvöld saman. 

Þar sem allt námið var á ensku og ég fulltalandi bæði í dönsku og ensku þá átti ég aldrei í vandræðum 

með samskipti við nemendur né skólann. Allt gekk snurðulaust. 

Mjög auðvelt er að fá að kynnast Danmörku ef maður vill. Boðið er upp á alls kyns ferðalög sem hægt 

var að fara í og ferðast um landið. Mjög áhugavert og spennandi. 

Ég lærði að meta menningu annara þjóða og skilja menningar sem áður voru mér óskiljanlegar. 

Fordómar gagnvart ýmsum menningarhlutum hurfu og virðing kom í staðinn. Að hafa upplifað þetta 

allt og kynnst öllu þessu fólki frá mismunandi löndum og menningum fékk mig til þess að vilja kynnast 

heiminum betur og öll þessi tengsl munu gera mér það auðvelt fyrir. 

III 

Öll kennsla fór fram á ensku í náminu. Allir nemendur tóku mjög virkan þátt í áföngunum sem var 

mjög gaman að verða vitni af. Kennslan var mjög fagmannleg og greinilega mikill metnaður lagður í 

hana. Meira var lagt upp úr að fá nemendur til að koma og læra en að mata þá af upplýsingum. Mikið 

var notað af "cases" og voru skapaðir hópar til að lesa þau saman og flytja fyrirlestra. En eins og áður 

sagði voru engin verkefni sem giltu til einkunnar. Einungis til lærdóms og fræðslu. Það var ekki látið 

nemendur sinna of erfiðum verkefnum og lagt álag á þá á stuttum tíma með mörgum erfiðum 

verkefnum eins og oft gerist í HR. Ég kunni betur að meta CBS hvað það varðar og lærði meira sjálfur 

námsefnið í stað þess að einblína á eitt verkefni í langan tíma. Kennarnir voru mjög persónulegir og 

kynntust nemendum vel, jafnvel í bekk með 150 manns. Mjög fagmannlegt. 

Allt námsefni var á ensku. Bækurnar eru eins og bækur sem HR notar. Einnig voru notaðar glærur eins 

og HR gerir og var vinnan á bak við það mjög svipuð og hérlendis. Mjög gott að fá slíkt. Lokaprófið er 

svo byggt á fyrirlestrum og því sem kom fram í tímum. Bókin er til hliðsjónar. 

Lokaprófin voru mismunandi. Eitt var langt ritgerðarpróf, annað 4 tíma reikningspróf og svo að lokum 

2 munnleg próf. Annað með spurningum kennara og hitt fyrirlestur sem ég undirbjó. 

Aðgengi að bókasöfnum og lesstofum var opið allan sólarhringinn og var mjög aðgengilegt og 

þæginlegt.  Aðgengi að tölvum var líka auðvelt en ég þurfti aldrei að nýta mér það sem betur fer. Í 

hverju skólahúsi var það sem kallast "student hub" þar sem nemendur gátu fengið aðstoð við hvað 

sem upp kom. 

 

 

 

 

 



 BBLCO1219U.LA_F15 

Business, Strategies and Stakeholder Impact - skriflegt lokapróf með 3 ritgerðarspuringum. PASSED 

 BPOLO1342U.LA_F15 

Corperate finance - 4 tíma reiknings próf  FAILED 

 BHAAV1427U.LA_F15 

Oral Communication skills in English - fyrirlestur um ákveðið gefið málefni PASSED 

BHAAV1366U.LA_F15 

Strategic management - munnlegt próf þar sem ég varði ritgerð sem ég skrifaði - PASSED 

 

Ef einhverjar frekari spurningar þá er ég í hafsteinnh10@gmail.com ekki hika við að hafa samband við 

mig. 
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