
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  
You can write the report either in English or Icelandic 
 
Name of the University:  University of Cpenhagen 
Names of the students:  Karin Viktoria Leiva 
Exchange semester:   Fall 2013 
Faculty:    Law faculty  
 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
• Describe the school and its surroundings – very short 

o Skólinn er mjög stór og dreifður út um allt Kaupmannahafnrsvæðið.  
• Current faculty divisions and special areas. 

o Lagadeildin er einnig frekar dreifð, þannig að tímarnir eru yfirleitt í mismunandi 
byggingum. 

• Number of students - graduate and undergraduate – number of exchange students 
o Ég myndi segja að það hafi verið u.þ.b. 40 skiptinemar í hverjum bekk.  

• Study structure 
o Mjög svipuð og í HR, þ.e. fyrirlestur + glærur. 

 
 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Information before you left 
• When did you receive the information package from the University? 

o Í góðum tíma (man ekki alveg dags.) 
• Any difficulties? 

o Nei 
 
Visa Procedure and travel experiences 
• What problems, if any did you encounter? 

o Þurfti ekki visa til að fara til Danmerkur 
• Does the visa cost anything? 
• How did you order your ticket – any problems? 

o Á internetinu, engin vandamál. 
 
Academic Calendar 
• Arrival date – introductory week 

o 20. ágúst 
• First day of the semester? 

o 3. september 
• Last day of classes? 

o 28. nóvember 
• Examination period? 

o 9. – 16. desember 
• Any special events? 

 
Reception 
• How was the reception at the school? 

o Hún var bara ágæt, haldin var kynningarvika í vikunni áður en skólinn byrjaði þar 
sem allar helstu upplýsingar komu fram. 

• Was the administration and faculty well prepared for your arrival? 
o Já, ég myndi segja það. 

• Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? 
o Nei, í kynningunni voru bara skiptinemar. 

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



o Ég þurfti að finna mitt eigið húsnæði. 
• What support did you receive from the school in locating housing? 

o Ég fékk ekki neina aðstoð, sem ég hefði hins vegar viljað fá því það er mjög erfitt 
að fá íbúð í Kaupmannahöfn.  

• Any special issues or good ideas for prospective students? 
o Það er mjög erfitt að finna húsnæði í Kaupmannahöfn þannig að ég mæli með að 

byrja að leita sem first. 
 
Costs 
• Describe the most important expenses such as rent, books, food, etc. 

o Leiga – Ég var að leigja íbúð á Amager (15 mín frá bænum) ásamt einum öðrum 
leigjanda. Samtals borguðum við 7.000 d.kr. á mánuði, þ.e. 3.500 d.kr. á mann. 
Innifalið í þessu verði var hiti, rafmagn og internet.    

o Bækur – Bækurnar sem ég þurfti að kaupa kostuðu um 30.000 kr.  
o Matur – Maturinn var frekar dýr út af gengi íslensku krónunnar. Get ekki sagt 

hversu mikið ég eyddi í mat. 
 
The International Office 
• Is there an international office?  

o Já. 
• Who is responsible for incoming exchange students? 

o International office. 
• How does the international office function? 

o Maður þurfti að mæta á staðinn eða senda póst. Opnunartíminn var á milli 10 – 
15 alla virka daga.  

• Do you receive all relevant information? 
o Já, ég var allavegana ekki í neinum vandræðum með neitt.  

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

exchange university? 
o Það var ekkert svoleiðis í boði, að mér vitandi.  

 
Social Activities 
• How is your relationship with other students? 

o Ég náði ekki að kynnast neinum dönskum nemendum. Ég var bara í svona 
skiptinemabekk og við vorum í allt öðrum stofum en dönsku nemendurnir. 

• How is the relationship among the exchange students? 
o Mjög gott myndi ég segja. 

• Is there a student organization, and if so, are the exchange students part of it? 
o Já það eru nemendasamtök, en ég varð ekki mikið vör við þau. 

• Are there any special activities and gatherings for exchange students? 
o Já, það var svolítið um það. Svo voru skiptinemarnir líka duglegir við að 

skipuleggja viðburði sjálfir. 
• How do you like it at the school? 

o Mér líkaði mjög vel við skólann fyrir utan það hversu dreifður hann var. Hefði 
viljað hafa allar kennslustundirnar í sömu byggingunni.  

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

o Nei, það töluðu allir ensku. Svo er ég líka dönsku mælandi sem hjálpaði mér 
mikið. 

• How are the possibilities to experience the country and the culture? 
o Mjög auðvelt þar sem ég tala dönsku. 

 
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?  



o Ég held að skiptinámið hafi opnað sjóndeildarhringinn minn verulega og veitt mér 
aukið sjálfstraust. 

• How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? 
o Ég held að það muni gefa mér aukna möguleika því margir atvinnurekndur telja 

það kost ef umsækjendur hafa farið út fyrir landssteinanna og prófað eitthvað 
nýtt.  

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

o Ensku 
o Það var pínulítið erfitt að venjast því að lesa á ensku, en það var mjög fljótt að 

koma. 
• How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? 

o Bara mjög svipað. 
• Is the teaching primarily practical or theoretical? 

o Samblanda af bæði. 
• Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? 

o Kennararnir voru mjög duglegir að blanda þessu öllu saman þannig að það var 
mikill fjölbreytileiki. 

• How is the workload compared to that at RU? 
o Í fögunum sem ég var í voru 100% próf í lokin, þannig að það var ekki eins mikið 

vinnuálag yfir önnina eins og í HR.  
• How is the relationship between faculty and students? 

o Ég myndi segja að það væri bara mjög fínt, það reyndi samt ekki nógu mikið á 
það til þess að geta dæmt það almennilega.  

• What is the relationship between the students in the classroom? 
o Ég mynd segja að það væri bara mjög gott samband á milli nemenda í tímum.  

 
Required Literature 
• Is the literature in English? 

o Já 
• How do you estimate the level of the literature? 

o Lesefnið var alveg passlegt, hefði ekki mátt vera þyngra.  
• Is the literature used for detailed knowledge or a broad overview? 

o Lesefnið var yfirleitt notað til að dýpka skilninginn og glærurnar til að fá yfirsýn yfir 
efnið.  

• Is exam based on the literature or on the lectures? 
o Ég myndi segja bæði, en auðvitað komu aðalatriðin alltaf fram í fyrirlestrunum 

þannig að tæknilega séð var prófið aðallega upp úr fyrirlestrunum.  
 
Exams 
• What types of exams were you given? 

o 2 munnlega próf og 1 heimapróf. 
• What knowledge level was required to pass the exams? 

o Bara svipað og í HR, en það var samt tekið tillit til þess að enska var ekki fyrsta 
tungumálið hjá flestum.  

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

o Já, ég myndi segja það en gagnagrunnurinn þeirra er mjög flókinn og ég hefði 
viljað fá smá kynningu um það hvernig hann virkar í kynningarvikunni.  

• How is the access to the computers?  
o Ég var alltaf með mina eigin tölvu þannig að ég veit það ekki alveg. Það voru 

samt alltaf einhverjar tölvur lausar þannig að ég myndi giska á að aðgangur að 
þeim væri ágætur.  

• How is IT used in the teaching or as a distributor of information? 



 
Description of Courses 
• Please list all the courses you are taking in the form below:  

o Name and code of the course 
o Prerequisites, if any 
o Exam form 
o Comments: Relevance, Difficult/easy, Practical/theoretical, Enrolment problems  

 
Course name:   Prereq.  Exam  Major at RU Approved as 

(Common/elective/extra) 
Introduction to Danish law   None   Oral         Law                       Elective 
………………………………………………………………………………………….. 
Please fill in all the courses you have taken  
 
 
 
Course name:  Prereq.  Exam  Major at RU Approved as 

(Common/elective/extra) 
Crime and Justice   None   Oral         Law      Elective 
………………………………………………………………………………………….. 
Please fill in all the courses you have taken  

 

 
Course name:  Prereq.  Exam  Major at RU Approved as 

(Common/elective/extra) 
Mediation    None         Written (taken at home)         Law        Elective 
………………………………………………………………………………………….. 
Please fill in all the courses you have taken  

 

Any other experiences: 
  
 
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. 
 

katrinl09@ru.is  


