
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT 
You can write the report in English or Icelandic 
Name of host University: Copenhagen University  
Department/school you studied within: LAW 
 
Name (student): 
Exchange semester:                       Fall , 2015 
School at RU: LAW  
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
1.     Briefly describe the school and its surroundings: 
Lagadeild Kaupmannahafnarháskóla er í fallegum húsum í hjarta borgarinnar. Ég var í tímum 

við Bispetorvet og Købmagergade. Húsin eru gömul en sjarmerandi með fallegum listum 
og ljósakrónum og kræklóttum stigum.  

2.     Please list the current faculty divisions and special areas. Ég var í lagadeild og gat valið 
úr fjöldamörgum áföngum.  

3.     Number of exchange students. 1  
4.     Study structure. Ég átti að velja samtals 30 einingar en flestir áfangarnir voru 10 einingar. 

Ég valdi þó einn 15 eininga áfanga sem var merktur ‘advanced’ og voru kröfurnar í 
samræmi við það. Áfangarnir voru allir með 100% ‘prófi’ en 2 áfanganna voru með stórri 
ritgerð og sá þriðji sólarhringsprófi.  

 
II Practical Information 
Pre – Departure:  Quality of Information before you left 
§  When did you receive the information package from the University? Mig minnir að það hafi 

verið í júní.  
§  Any difficulties, such as communication or late responses? Engin vandamál, skólinn svaraði 

alltaf um hæl öllum spurningum.  
Academic Calendar – important dates 
§  Arrival date – introductory week: ég kom 29 ágúst vegna vinnu en kynningar voru í vikunni 

áður.  
§  First day of the semester: 1. september 
§  Last day of classes: 9. desember 
§  Examination period: 15 nóv. - 18 des.  
Reception of incoming students – describe how you were welcomed 
§  Was the administration and faculty well prepared for your arrival? Ágætlega, ekkert 

ábótavant.  
§  Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? Ég fékk 

‘mentor’ sem að ég var í tölvupóstsamskiptum við. Hann var á fyrsta ári í grunnnámi en 
sendi mér lista af góðum stöðum til þess að læra á sem ég studdist við.  

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

að finna eigin húsnæði en ég mæli með því að skrá sig á kollegi töluvert löngu áður en 
dvöl hest. Ég komst að í desember (skráði mig á kollegi biðlista í mars). Með heppni fann 
ég eina íbúð á almennum leigumarkaði.  

§  What support did you receive from the school in locating housing? Engan stuðning. Það 
birtist listi af íbúðum sem hægt var að hafa samband við en eina svarið sem ég fékk í 
gegnum ‘housing’ kerfi skólans var fyrir íbúð þar sem ekki var hægt að skrá sig með 
lögheimili (og því ekki hægt að frá CPR nr sem er grundvöllur þess að fá 
líkamsræktarkort, símkort o.s.frv.)  

§  Any special issues or good ideas for prospective students? Góð hugmynd er að skrá sig sig 
á kollegi lista um leið og þér dettur í hug að fara í skiptinám til Kaupmannahafnar.  

Costs 
§  Describe the most important expenses such as rent, books, food, etc. 35 fm íbúð kostar 

170.000 isk á mánuði, bækurnar 2 sem ég keypti kostuðu 30.000 isk samtals og 
matarkostnaður fer eftir smekk, líklega um 3000 isk að meðaltali á dag. Ræktarkort kostar 
5000 isk á mánuði.  

§  General cost of living: Ég deili íbúð með maka svo samtals er minn kostnaður um 180.000 
isk. á mánuði.  

The International Office 
§  Who is responsible for incoming exchange students? Alþjóðaskrifstofa KU. 



§  Did you receive good service from the office? Ég fékk frábæra þjónustu og öllu svarað um 
hæl.  

§  Do you receive all relevant information? Ég fékk allar upplýsingar sem ég þurfti og fletti 
staðsetningu skólastofnanna upp á netinu sjálf.  

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

university? Ég tók ekki þátt í neinu slíku enda var það ekki í boði.  
Social Activities 
§  How was your relationship with other students? Ég kynntist mörgum skemmtilegum 

nmendum í tímunum sem ég hélt sambandi við fyrir utan skólatíma og lærði með.  
§  How was the relationship among the exchange students? Ég kynntist aðallega skiptinemum 

enda voru þeir aðallega í því að velja áfanga á ensku. 
§  Is there a student organization, and if so, are the exchange student’s part of it? Það má 

segja þar sem skólakortið var aðgangsmiðinn í atburði nemendafélagsins sem að 
skiptinemar fá einnig. Mikilvægt er að skrá sig í hópa á facebook til þess að fá 
‘notification’ um viðburði. 

§  Are there any special activities and gatherings for exchange students? Það voru ekki 
atburðir sérstaklega ætlaðir skiptinemum sem ég tók eftir.  

§  Did you participate actively in social activities? Ég mætti á nokkra atburði sem að báru 
yfirskriftina ‘fredagsbar’ og höfðu mismunandi þemu.  

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

tungumálaörðuleikar og allir tala ensku. Námið fór einnig fram á ensku þó ég hafi talað 
dönsku í verslunum og við önnur styttri samskipti.  

§  How are the possibilities to experience the country and the culture? Ég þekkti 
Kaupmannahöfn vel enda hef ég búið þar áður. Þar er allt af öllu og hægt að drekka í sig 
menningu á hverju horni.  

§  Any recommendations for students? Ég mæli með því að lesa blog um borgina og velja 
veitingastaði og afþreyingu eftir því. Annars er mikilvægt að verða sér út um hjól sem allra 
fyrst og upplifa borgina þannig, enda er það skemmtilegt, ódýrt og heilsusamlegt.  

 
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 virkilega ánægð með skiptinámið en það er mikilvægt að kynnast fólki með 
mismunandi skoðanir og menningu. Ég á eflaust auðveldara með að tjá mig um lögfræði 
á ensku en áður en ég hef áður kynnst fólki erlendis og því var þessi reynsla eðlilegt 
framhald af því.  

§  How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? Ég 
er viss um að þessi reynsla sýnir að ég er óhrædd við að prófa nýja hluti og byrja að nýju 
í öðru landi. Ég gat líka valið áfanga sem að bæta við það úrval sem er í HR og því öðlast 
kunnáttu á vaxandi sviðum.  

 
III ACADEMIC INFORMATION 
The Teaching situation 
§  In which language are the courses taught? Áfangarnir eru kenndir á ensku.  
§  How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? Námið í KU er 

ekki síður krefjandi en í RU en með aðeins öðru sniði, meira akademískt og minna 
praktískt.  

§  Is the teaching primarily practical or theoretical? Það var mismunandi eftir áföngum. 
‘Advanced EU Constitutional law’ var mjög ‘theoretical’ en ‘European Data Protection law’ 
var að mestu leiti ‘practical’. ‘International Law of the Sea’ var svo beggja blands.  

§  Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? Þetta var eingöngu 
einstaklingsvinna en í ‘Advanced EU Constitutional law’ gáfum við athugasemdir við 
ritgerðir hvors annars eftir hópum á 2 stigum yfir önnina. Fyrirlestrarnir voru svo án 
glærukynninga heldur lögðu áherslu á samskipti kennara og nemenda með 
undantekningu áfangans ‘International Law of the Sea’. 



§  How is the workload compared to that at RU? Álagið er líkt því sem ég þekki úr RU þó það 
sé dreifðara yfir önnina í RU sem ég tel að sé kostur.  

§  How is the relationship between faculty and students? Samband nemenda og kennara er 
gott og einkenninst af gagnkvæmri virðingu þó það sé e.t.v. ögn formlegra en það sem 
þekkist á Íslandi.  

§  What is the relationship between the students in the classroom? Nemendurnir tala við hvorn 
annan af virðingu og ræða námið á háu plani yfir hópin. Það er svo persónulegra í hléum 
þegar gefst færi á að kynnast betur.  

Required reading 
§  Was all required reading in English? Allt lesefnið var á ensku.  
§  Is the reading material used for detailed knowledge or a broad overview? Lesefnið Í 

‘International Law of the Sea’ og ‘European Data Protection law’ var ætlað til þess að 
gefa yfirsýn en lesefnið í  ‘Advanced EU Constitutional law’ var ætlað að þjálfa nemendur 
í að gangrýna hugmyndir og rökræða um afmörkuð efni og var því mjög ‘detailed’.  

§  Were examinations based on the reading or on the lectures? Prófin voru algerlega byggð á 
lesefninu og ritgerðirnar áttu að vera bundnar við efni lesskránna og ekki skeika langt frá 
því ellegar yrði það heldur til tjóns.  

Exams 
§  Please describe what types of exams were you given?  
Í ‘International Law of the Sea’ fengum við rúman mánuð til þess að skila u.þ.b. 13 bls. ritgerð. 
Í ‘Advanced EU Constitutional law’  unnum við að u.þ.b. 18 bls. ritgerð alla önnina.  
í ‘European Data Protection law’ fengum við 24 tíma próf sem að tók að minnsta kosti 12 tíma 
stanslaust að ljúka.  
Allt var þetta mjög krefjandi og lærdómsríkt.  

 
Other 
§  Do students have easy access to the library and its resources? Það var ágætt aðgengi að 

bókasafninu, starfsfólk hjálplegt og góður andi. Það var þó smá basl að fá prentaðgang.  
§  How is the access to the computers? Tölvur voru fáar og gamlar að mér virtist og því 

algerlega eðlilegt að vera búin góðri tölvu að heiman.  
§  How is IT used in the teaching or as a distributor of information? Það er innranet og 

tölvupóstur sem að notað er til þess að dreifa upplýsingum til nemenda. Timarnir sjálfur 
voru að meðallagi ótæknivæddir.  

 
Description of Courses 
 
Course name:   JJUA14230U European and International Data Protection and Privacy Law, 
10 ECTS    Prereq.    None   
Exam 24 hour exam  
Major at RU: law 
Approved as Common 
 
Course name:     JJUA54079U International Law of the Sea, 10 ECTS 
Prereq.    None  
Exam     essay   
Major at RU : Law 
Approved as: common 
 

Course name: JJUA55098U  Advanced EU Constitutional Law - Essay class,  15 

ECTS 
 Prereq.  Background in EU law  
Exam       Essay  
Major at RU : Law 
Approved as Common 



Any other experiences you would like to talk about? 
Kaupmannahafnarskóli er frábær og kennararnir miklir sérfræðingar á sínu sviði. Það var 
upplifun að fá að ganga í skóla í hjarta borgarinnar og ég mæli með því við alla sem að telja 
að sér muni líða vel í þessari fjölbreyttu og lifandi borg.  

 
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. 
Jóhanna Edwald 
jedwald@gmail.com - Ég svara glöð öllum spurningum!  
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