
Name of host University:  Danmarks Tekniske Universitet 
Name (student):   Gestur Ernir Viðarsson 
Exchange semester:   Fall 2015 
School at RU:    TVD 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Briefly describe the school and its surroundings  

DTU er staðsettur í Lyngby, um 20 mín frá miðbænum. Campusinn er stór, um 5km 
ummál, og hver deild með sínar byggingar. Auðvelt að finna byggingarnar sínar. 

2. Please list the current faculty divisions and special areas. 
Aqua, Chemical Engineering, Cehmistry, Civil Engineering, Energy Conversion, Electrical 
Engineering, Environment, Food, Fotonik, Informatics, Management Engineering, 
Methematics, Mechanical Engineering, Nanotech, Physics, Space, System Biology, 
Transport, Veterinary, Wind Energy. 

3. Number of exchange students 
Fjöldi skiptinema við skólann er að meðaltali 650 á hverju ári. 

4. Study structure 
Einn áfangi fyrir hádegi, annar eftir hádegi (ef áfanginn er 10 ECTS þá er það allur 
dagurinn). Hver áfangi er kenndur einu sinni í viku. 
Fyrst eru fyrirlestrar og svo dæmatímar. Einstaklings- og hópaverkefni yfir önnina, líklega 
aðeins minna álag en í HR. 

 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Pre – Departure:  Quality of Information before you left 
 When did you receive the information package from the University? 

Fékk acceptance letter 15. maí 2015 
 Any difficulties, such as communication or late responses?  

Alþjóðafulltrúinn úti svarar mjög fljótt, mjög gott að eiga í tölvupóstsamskiptum við 
skólann. 

 
 
Academic Calendar – important dates 
 Arrival date – introductory week: 

Kom 1. ágúst og fór á 3ja vikna tungumálanámskeið sem ég mæli eindregið með. 
Introduction week var svo 24.-28. ágúst. 

 First day of the semester: 
1. september 

 Last day of classes: 
4. des 

 Examination period:  
7.-21. des 

 
Reception of incoming students – describe how you were welcomed 
 Was the administration and faculty well prepared for your arrival? 

Já, introduction vikan er mjög góð og mikilvæg. 
 Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? 

Ekki nema buddy-arnir 
 
Housing 
 Did you have housing at your disposal or did you have to find your own housing? 

Þurfti að finna eigið húsnæði 
 What support did you receive from the school in locating housing? 

Sótti um að fá að vera á heimavist en fékk svo að vita seint að ég fengi það ekki. Þeir eru 
með einhverjar upplýsingar á heimasíðunni. 

 Any special issues or good ideas for prospective students? 
Það er mjög mikið vesen að finna húsnæði þarna, ég var heppinn að fá húnæðið sem ég 
var í. Ef þú ert á Erasmus styrk og frá Íslandi þá eru engar stórkostlegar líkur á að DTU 
reddi húsnæði, mæli því með að byrja snemma að leita. 



 
Costs 
 Describe the most important expenses such as rent, books, food, etc. 

Maturinn er svipaður og á Íslandi, leigan er aðallega að flakka á milli 50 og 100 þúsund 
ISK á mánuði. Þurfti bara að kaupa bækur í 2 áföngum, bækurnar kostuðu undir 10þús 
ISK.  
Samgöngur eru frekar dýrar en mæli með að fá sér Rejsekort asap, helst persónulegt. Þá 
þarftu að hafa minna inn á því til að geta notað það, ef þú ert með almennt þá þarf að 
vera allavega 70 DKK á kortinu til að hægt sé að nota það.  

 
The International Office 
 Who is responsible for incoming exchange students? 

Bjørn Sparre 
 Did you receive good service from the office?  

Já, þau svara tölvupóstum fljótt og það er mjög auðvelt að fá hjálp á alþjóðaskrifstofunni 
 Do you receive all relevant information? 

Já það held ég. 
 
Exchange promotion 
 What kind of activity did you take part in to promote exchange studies at your host 

university? 
Ekki neinum. 

 
Social Activities 
 How was your relationship with other students? 

Mjög gott 
 How was the relationship among the exchange students? 

Mjög gott 
 Is there a student organization, and if so, are the exchange student’s part of it? 

PF er svipað og SFHR að ég held. Maður getur orðið meðlimur, en sá ekki þörf á því fyrir 
eina önn.  

 Are there any special activities and gatherings for exchange students? 
ESN (Erasmus samtökin) eru með einhver activites fyrir skiptinema. 

 Did you participate actively in social activities?  
Ekki í þessum ESN ferðum  

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

Nánast allir tala góða ensku, sérstaklega danir. 
 How are the possibilities to experience the country and the culture? 

Ágætir, það er ESN ferð um Danmörku t.d. Ég lærði hinsvegar mest af 
tungumálanámskeiðinu, þar var farið í danska menningu. Einnig var buddy-inn minn 
danskur og gat því sagt manni ýmislegt. 

 Any recommendations for students? 
Það er kannski erfitt, en ég mæli með að reyna að vera meira með útlendingum en 
Íslendingum. Ég var lítið með Íslendingum og talaði því Íslensku ekki nema kannski 
tvisvar-þrisvar í viku, bætti mig töluvert í ensku.  

 
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 er mjög þroskandi tími sem mun hafa mikil áhrif á framtíðina. Maður kynnist fullt af 
fólki með ólíka menningu á bak við sig, talar annað tungumál nánast allan daginn. Þetta 
ætti að hjálpa til með að vinna með fólki frá ólíkum menningarheimum í framtíðinni. 

 How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? 



Myndi halda að þetta hjálpi mikið, maður myndar tengsl út um allan heim, æfir sig í öðru 
tungumáli/málum, og ég held að atvinnuveitendum finnist það jákvætt ef maður hefur 
verið í skiptinámi. 

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

Masterkúrsar á ensku, Bachelor kúrsar á dönsku (tók reyndar tölfræði á ensku) 
 How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? 

Mjög svipað 
 Is the teaching primarily practical or theoretical? 

Meira theoretical en í HR, allavega fór ég aldrei neitt annað en í skólastofuna. 
 Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? 

Blandað 
 How is the workload compared to that at RU? 

Svipað, minna um vikuleg skil en mikið um hópaverkefni yfir önnina.  
 How is the relationship between faculty and students? 

Ágætt, sumir kennarar svara póstum betur en aðrir, sumir svara bara alls ekki. 
 What is the relationship between the students in the classroom? 

Bara ágætt 
 
Required reading 
 Was all required reading in English? 

Í þeim áföngum sem ég tók á dönsku voru bækurnar á dönsku, svo nei.  
 Is the reading material used for detailed knowledge or a broad overview? 

Fer eftir áföngum 
 Were examinations based on the reading or on the lectures? 

Mest á lesna efninu 

 
Exams 
 Please describe what types of exams were you given? 

Bæði krossapróf og venjulegt skriflegt próf. Prófin eru rafræn svo maður á að koma með 
eigin tölvu og notar tölvuna til að svara prófinu. 

 
Other 
 Do students have easy access to the library and its resources? 

Mjög góð aðstaða á bókasafninu sem er opið 24/7, þarf bara student card til að komast 
inn eftir lokun. Það er samt skelfilegt netsamband á bókasafninu ef maður notar sína eigin 
tölvu. Mæli með að vinna annarsstaðar ef það er þörf á neti, eða sækja allt daginn áður. 

 How is the access to the computers?  
Slatti af „data bars“ á skólalóðinni, þ.á.m. á bókasafninu þar sem fullt af tölvum og 
prenturum eru. Mæli með að prenta ekki á háannatíma, það getur verið hundleiðinlegt að 
prenta þarna. 

 How is IT used in the teaching or as a distributor of information? 
Campusnet er notað til að miðla upplýsingum til nemenda 

 



Description of Courses 

Nafn áfanga og nr. Undanfarar  Próf 

Intro. to statistics 02402 Stærðræði I 4 tíma skriflegt, all aid 

Resource engineering 12139 __ Ekkert próf 

Linear control design1 
(reglunarfræði) 

31300 
Stæ I og II 4 tíma skriflegt, all aid 

Hydrodynamics (straumfræði) 
41102 

3. árs áfangi, svo allir grunn 
áfangar eins og eðlis- og 

stærðfræði 
4 tíma skriflegt, all aid 

Intro. to planning  
42401 

Masters áfangi, þarf samt aðallega 
að skilja smá stærðfræði 

2 tíma skriflegt, all aid 

 
Athugasemdir við kúrsa: 
ATH: Mæli með að skoða vel DTU course base, þar eru allar upplýsingar. 

Intro. to stats: BSc kúrs en var kenndur á ensku, allavega þessa önn. Góður kennari (Per B.B.). 2 stór 
verkefni yfir önnina. Prófið var nokkuð erfitt. Get mælt með þessum áfanga. 
 
Resource engineering: MSc kúrs. Fyrri hlutinn mjög óáhugaverður, fjallar um aðferðir til að meta 
auðlindir. Seinni hluti skárri, fjallar um nýtingu orkuvera, hversu mikið af auðlindum eru í raun notaðar 
í að framleiða t.d. einn glugga. 3 stór verkefni yfir önnina. Auðveldur áfangi, mæli ekki með honum. 
Þess utan er hann kenndur á föstudögum eftir hádegi, mæli með að finna áfanga sem eru ekki á þeim 
tíma. 
 
Linear control design 1: BSc kúrs, svo hann er kenndur á dönsku. Erfiður áfangi, mjög fræðilegur. Er 
hugsanlega auðveldari ef maður skilur dönsku, en kennari talar mikið í tíma. 
Dæmatímar ekki góðir, aðeins kennarinn sjálfur að hjálpa til og maður fær ekki nógu mikla aðstoð. 
Bókin er heldur ekki góð, hún er einnig á dönsku. 
 
Hydrodynamics: BSc kúrs, þar með kenndur á dönsku. Hann er hinsvegar ekki svo erfiður, kennari er 
með fínar glærur, bókin er á dönsku en er mjög góð og auðlesanleg og dæmatímakennslan er til 
fyrirmyndar, 4-5 aðilar sem labba á milli nemenda og hjálpa til og þeir tala allir góða ensku og voru 
mjög fínir. 2 verkefni yfir önnina, eru svipað stór og skilaverkefni í t.d. EÐL 1. 
 

Intro. to planning: MSc kúrs. Skipt upp í tvo hluta; Operation Research og Operation Management. 
OR hluti er vel kenndur og nokkuð áhugaverður, fjallar um að búa til stærðfræði líkön, nytsamlegt. 
OM hluti er ekki vel kenndur, kennari talar bara mikið 
2 stór verkefni yfir önnina sem þarf að sinna vel. Mæli með að reikna dæmin í dæmatímum, 
sérstaklega OR hlutann. Ég notaði meiri tíma í skilaverkefnin, það var svosem allt í lagi. 
Prófið var frekar þægilegt en maður þarf að læra fyrir það. 
Ágætlega áhugaverður áfangi, mæli með honum frekar fyrir nemendur í rekstrar- eða 
fjármálaverkfræði. 

Any other experiences you would like to talk about? 

Byrja strax að leita að húsnæði, kaupa hjól asap (mæli ekki með að kaupa af búðum sem 
selja notuð hjól, það er alltof mikið lagt á hjólin).  
Finna áfanga sem eru ekki eftir hádegi á föstudögum. 
Þriggja vikna tungumálakúrsinn sem DTU bauð upp á fyrir önnina var mjög skemmtilegur, 
maður kynnist fullt af góðu fólki og getur keypt ódýr hjól hjá kallinum eftir að námskeiðinu 
lýkur. 
 
Names and e-mails: 
Gestur Ernir Viðarsson 
gesturv13@ru.is 


