
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  
You can write the report either in English or Icelandic 
 
Name of the University: ESCP Europe 
Names of the students: Tryggvi Benediktsson & Stefanía Guðrúnardóttir 
Exchange semester:   Fall, 2013 
Faculty: Business 
 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Describe the school and its surroundings – very short 

Skólinn er staðsettur um 15 mín frá miðborg parísar í góðu hverfi þar sem öll þjónusta er 
stutt frá. Um 5 mín frá skólanum er gatan Oberkampf þar sem mikið er af veitingahúsum 
og skemmtana líf er gott. Skólinn er í tiltölulega gamalli byggingu og víst að nemendur 
sem vanir eru HR finnist ekki mikið til koma en aðstaðan er engu að síður nokkuð góð. Þó 
getur verið vandræði að komast í rafmagn í sumum stofum og internet tengingar geta 
verið að detta út öðru hvoru. 

2. Current faculty divisions and special areas. 
Skólinn er pure viðskiptafræði skóli og er einn sá besti á sínu sviði í heimi (hann er 
ranked nr.2 á Financial times yfir meistaranám í alþjóðaviðskiptum).  

3. Number of students - graduate and undergraduate – number of exchange students 
Það eru um 3000 nemendur í skólanum en þeir eru dreifðir á 5 staði í evrópu þannig að í 
Parísar campusunum (sem er aðal campusinn) eru ekki nema rétt undir 1000 nemendur. 
Skólinn er í raun meistaranámsskóli og því nánast bara meistaranemar í skólanum en 
vegna þess hvernig skólakerfið er byggt upp í Frakklandi eru líka nemendur sem ættu að 
vera í efsta stigi BSc náms í skólanum. Það voru yfir 100 skiptinemar í skólanum þegar 
við vorum þar en þar að auki voru líklega yfir 200 nemendur sem voru í svokölluðu dual 
degree sem þýðir að þeir taka bara hluta af sínu námi ESCP. Hafa verður í huga að allir 
nemendurnir í skólanum taka að hámarki 1 ár í þessum campus því jafnvel þeir sem eru í 
fullu námi í ESCP verða að taka námið á 2 – 4 campusum sem staðsettir eru um alla 
evrópu (París, Madrid, Torino, Berlin, London)  

4. Study structure 
Það var mjög mismunandi eftir kúrsum hvernig þeir voru byggðir upp. Sumir voru bara 
verkefni á meðan aðrir voru bara eitt lokapróf og svo allt þar á milli. Í raun var námið mjög 
svipað byggt upp og í HR fyrir utan það að sumir áfangar eru einungis 2,5 einingar og þeir 
því einungis kenndir fram að miðvetrar frí (sem var um það bil 1 vika í lok október.) 

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

Við fengum upplýsingarnar nokkuð snemma og fengum þær nokkrum sinnum á öll email 
sem við höfðum gefið upp (og mailið sem við fengum frá skólanum) þannig að það var lítil 
hætta á því að við létum þær framhjá okkur fara. 

 Any difficulties? 
Nei 

 
Visa Procedure and travel experiences 
 What problems, if any did you encounter? 
 Frakkland er í evrópusambandinnu þannig að þetta er eins og að flytja úr Kópavogi yfir í 

Garðabæ. Það verður þó að hafa í huga að það litla sem maður þarf að gera (eins og að 
fá sér franskt símanúmer eða bankareikning ef að vilji er fyrir því) getur tekið svo langan 
tíma og verið svo mikið vesen að maður getur orðið geðveikur… 

 Does the visa cost anything? 
N/A 

 How did you order your ticket – any problems? 
Notuðum Dohop til að finna besta miðan. Bæði Icelandair og WOW fljúga til Charles de 
G. þannig að það var lítið mál að finna beint flug hvenær sem er. 

 



Academic Calendar 
 Arrival date – introductory week 

Við komum 5 september til að koma okkur fyrir en kynningardagurinn var 8 september 
(mánudagur). Að honum loknum var heil vika sem var nokkurskonar kynningarvika þar 
sem öllum skiptinemum var kynnt frönsk menning, kennt á stofnanir, sögu, uppbyggingu 
og gefnar leðbeiningar um París. Það er nauðsynlegt að taka þátt í þessu námskeiði þótt 
að það sé ekki skylda til þess að kynnast samnemendumum. 

 
 First day of the semester? 

Fyrsti dagurinn var næsti mánudagur (15 september). 
 Last day of classes? 

Það er mjög mismunandi eftir því hvaða kúrsar eru valdir hvenær önnin er búinn. Sumir 
voru búnir rétt eftir miðjan nóvember en seinustu tímarnir hjá okkur voru í byrjun desmber. 
Það er svolítið um að tímar séu feldir niður og kenndir seinna þannig að það er mögulegt 
að seinustu timar verði á öðrum dögum en eru auglýstir í byrjun. 

 Examination period? 
Prófatímabil í skólanum er í byrjun desember og fram undir 20 desember. En lokapróf í 
þeim kúrsum við tókum voru í lok nóvember eða byrjun desember. Í mörgun tilvikum eru 
prófin tekin seinasta tímanum, þ.e. áður en prófatímabilið byrjar.  

 Any special events? 
Það var mikið um að stór og flott alþjóða fyrirtæki kæmu í skólann til þess að vera með 
“job fourms” enda þykja nemendur úr skólanum vera eftirsóknarverðir. Það ber þó að 
nefna að það er tilgangslaust að nálgast þessa aðila nema að tala reiprennandi frönsku. 
Það var eitthvað um viðburði hjá alþjóðaskrifstofunni og skólanum sjálfum en aðal 
viðburðirnir voru skipulagðir af nemendafélgöunum (sem eru mjög mörg) en það eru partí 
mörg kvöld í viku í nemendabarnum sem er í kjallaranum undir skólanum. Þar að auki 
voru einnig eitthvað um stærri atburði eins og böll og galakvöldverði sem létu versló böll á 
Broadway líta út eins og félagsfund hjá kattavinafélaginu.  

 
Reception 
 How was the reception at the school? 

Það var tekið virkilega vel á móti okkur og flest allt útskýrt mjög vel. Það gat þó verið 
virkilega erfitt að fá svör við einhverju. 

 Was the administration and faculty well prepared for your arrival? 
Já mjög svo. Það var búið að gera móttöku pakka fyrir okkur og heil vika fór í 
undirbúinings og fræðslu námskeið 

 Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? 
Að mjög litlu leyti. Nemendurnir í skólanum blönduðu ekki mikið geði við skiptinemana 
nema ef að maður kynntist þeim í tímum. En eins og áður sagði þá er megnið af 
nemendunum á campusinu þar tímabundið og því langflestir í skólanum nýir og allir opnir 
fyrir að kynnast nýju fólki.  

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

Fundum sjálf húsnæði í gegnum leigumiðlun á netinu.  
 What support did you receive from the school in locating housing? 

Skólinn benti okkur á einhverjar heimasíður og var einnig með samning við einhverjar 
stúdentaíbúðir en þær eru um 40 mínútur frá skólanum með neðanjarðarlest og engan 
veginn þess virði að fara í þær.  

 Any special issues or good ideas for prospective students? 
Húsnæði er fáránlega dýrt þarna úti og maður ætti að byrja að leita mjög snemma. Margir 
af nemendunum fóru í Cité univerete sem er einskonar campus þar sem hin ýmsu lönd 
eru búinn að láta byggja fyrir sig heimavistir með sameiginlegu mötuneyti og aðstöðu en 
þessi heimavist er tiltölulega langt fyrir sunnan Signu (skólinn er fyrir norðan hana í 
austurhlutanum) þannig að maður ætti að vega og meta hvort að það sé þess virði að 
spara 2-300 evrur en þurfa að eyða meira ein 1,5 klst í að ferðast þarna á milli á hverjum 
degi. Við fundum húsnæði 5 mín frá skólanum og flestir nemendurnir búa þar í kring. Þeir 
sem bjuggu fjarri sáu eftir því að hafa ekki búið nær skólanum. Oberkamp og Bastillan eru 
mjög skemmtileg hverfi rétt við skólann og eru töluvert ódýrari en hverfi meira miðsvæðis. 
Mýrin er einnig í göngufæri og nokkrir nemendur bjuggu þar og voru ánægðir. 



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

Leigan er lang stærsti útgjaldarliðurinn (1000+ evrur á mánði). Maturinn í mötuneytinu var 
fáránleg ódýr (2-5 evrur) og var eins og buffet á góðu hotel þar sem það voru alltaf 4-5 
réttir í boði, 2 salat barir, eftirétta standur, tveir meðlæta standar, einn standur sem var 
alltaf með pizzum og annar þar sem var alltaf grillað kjöt í boð.  
Matur í stórmörkuðum er líklega svipaður og á Íslandi og veitingahús eru á öllum 
verðbilum frá einni evru upp í 1000 evrur fyrir máltíðina en hafa verður í huga að það eru 
um 11.000 veitingahús í parís og ólíklegt að maður þurfi að labba meira ein eins og frá 
sólinni og inní mötuneyti til þess að finna allaveganna 2-4 veitingastaði í miðbænum. 
Margir hverjir mun ódýri en mann myndi gruna fyrir París. Bækur voru lítið notaðar og það 
efni sem við þurftum að nota var fríkeypis (af einhverjum undarlegum ástæðum voru 
powerpoint glærunum dreift á pappírsformi fyrir tíma…). Allar bækur sem svo ólíklega vill 
til að nemendur þyrftu að nota eru til í mörgum eintökum á bókasafninu. Föt og annar 
varningur getur verið dýr en eðli málsins samkvæmt er líka hægt að finna mjög ódýra 
vörur þarna bæði í verslunum eins og H&M og í hinum ýmsu Outletum og mörkuðum 
(mælum með því að fara á markaðina um helgar). 
 

The International Office 
 Is there an international office?  

Já 
 Who is responsible for incoming exchange students? 

Pirre-Andre ræður þar ríkjum og Darota aðstoðar hann. 
 How does the international office function? 

Ef að maður vill breyta einhverju þá þarf maður að fara til þeirra á alþjóðaskrifstofunni og 
þau sjá síðan um að tala við kennarana og deildina. Það var ágætt því að þá gat maður 
farið á einn stað. Þau eru 2 í deildinni og það getur tekið smá tíma að fá eitthvað í gegn 
nema að maður komi á skrifstofuna og standi yfir þeim.  

 Do you receive all relevant information? 
Já, upplýsinga flæði var mjög gott. (að vísu er útlit fyrir að einkunnir berist í lok febrúar 
fyrir haustönn, “if you are lucky” eins og það var orðað…) 

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

exchange university? 
Töluðum fyrir íslandi sem drauma áfangastað! Tókum líka þátt í alþjóðadeginum og 
buðum nokkrum sinnum samnemendum okkar í íslenska rétti. HIns vegar var 
alþjóðadagurinn haldinn í miðjum miðsannarprófum og því margir nemendur fastir í 
prófum eða með kynningar á sama tima og básakynningarnar fóru fram á 
alþjóðadeginum.  

 
Social Activities 
 How is your relationship with other students? 

Það var frekar lítið samband á milli nemendanna í skólanum og skiptinemanda (þetta er 
smá snobb lið sem fer í þennan skóla) Maður kynnist náttúrulega einhverjum í tímum en 
besta leiðin er líklega að taka þátt í íþróttunum en það er fáránlega mikið úrval í boði fyrir 
nemendur (gólf, skilmingar, tennis, siglingar, hestastökk, polo á hestbaki og 20 aðrar 
íþróttir í boði). Það er samt eiginlega valla hægt að taka þátt í nemendafélögunum því að 
þau byrja ekki að starfa fyrr en seint á önninni en eru svo yfir allt árið í gangi. Hins vegar 
eru flestir tímar mjög fámennir og því er auðvelt að kynnast þeim nemendum sem sitja 
sömu tímana.  

 How is the relationship among the exchange students? 
Mjög gott. Það er tiltölulega mikið af skiptinemendum þannig að það er alltaf eitthvað af 
skiptinemum með manni í tímum. Það var mikið af hittingum skipulögðum en þó bera að 
hafa í huga að slíkt er auðvitað mismunandi eftir því hvort að það sé aktívur hópur eða 
ekki þá önnina. Kynningarvikan fyrir skiptinemana hristi hópinn vel saman og hópurinn 
hélt sér mikið saman út önnina.  

 Is there a student organization, and if so, are the exchange students part of it? 



Það er virkilega mikið af nemendafélögum (15-20 + stk.) og þar á meðal eitt sem er 
einungis fyrir skiptinema (Shuffle). Eins og áður sagði þá er erfitt að taka þátt í hinum 
félögunum þar sem þau byrja svo seint á árinu og oft gert ráð fyrir því að maður tali 
frönsku.  

 Are there any special activities and gatherings for exchange students? 
Eitthvað um það já, bæði nemendafélag fyrir skiptinema og svo var alþjoðaskirfstofan 
alltaf að vesenast eitthvað líka. Einnig var mikið að viðburðum í skólanum sem 
skiptinemar voru velkomnir á.  

 How do you like it at the school? 
Virkilega gott adrúmsloft, það var eiginlega ómögulegt að fara ekki á kaffihús/barinn eftir 
tíma með eitthvað af skiptinemunum því að það var svo góður andi yfir hópnum. Sumir 
kennararnir voru virkilega á heimsmælihvarða og vöktu hjá manni mikinn námsþorsta. 
Veit ekki til að nokkur skiptinemi hafi farið ósáttur heim.  

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

Alls ekki með kennurum og nemendum enda eru nemendurnir (bæði skiptinemendurnir 
og þeir sem eru í fullu nami) og kennararnir frá öllum heimshornum og einhver hluti 
námsins á ensku. Það var aðeins erfiðara að tala við aðra starfsmenn (eins og húsverði 
og folk á skrifstofunni) en það náðist nú oftast að krafla framm úr því með herkjum.  

 How are the possibilities to experience the country and the culture? 
Campusið er mjög alþjóðlegt og það er alls ekki neitt týpiskt franskt við það. Til að frá 
frakkland og franska menningu beint í æð þarf að fara ut fyrir campusið og blanda geði 
við aðra en nemendur frá skólanum. Flestum tókst að skrá sig í áfanga fyrri part vikunnar 
svo að langar helgar voru frekar normið heldur en lúxus og því mörg tækifæri á að ferðast 
út fyrir parís. 

 
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? 
Bætir ímynd á öðrum evrópubúum og fólki frá öðrum löndum. Bætir hæfni til að kljást við 
folk af öðrum uppruna og menningu.  Minnkaði frakka fóbíu okkar umtalsvert. 

 How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? 
Reynslan mun án vafa hafa góð áhrif á framtíðar möguleika enda styrktist tengslanetið 
mjög mikið, til að mynda fólst eitt verkefnið í því að taka viðtal við forstjóra Hermes 
samstæðunnar og forstjóra Eurostar, sem hefði líklega verið erfitt að nálgast ef að 
skiptinámið hafi ekki verið tekið. Skólinn er virkilega vel metinn í frakklandi og á 
meginlandi evrópu og nafnið eitt á ferilskránni er líklegt til þess að bæta 
framtíðarmöguleika. Frakkar eru með mjög mikið elítu snobb og að hafa ESCP eða 
einhvern annan grand ecole skóla á ferilsrkánni þykir mjög flott og opnar margar dyr.  

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

Enska, allir kennararnir töluðu betri ensku en flestir íslenskir kennarar. 
 How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? 

Öðruvísi, myndi samt segja að HR stæði framar, með nútímalegri kennsluhætti þótt að inn 
á milli hafi verið kennarar á heimsmælihvarða. Margum skiptinemur fanst námið í ESCP 
ekki standa jafnfætis náminu í heimskólanum sínum en þó þarf að hafa í huga að 
skiptinemarnir tóku nánast einungis valáfanga sem “venjulegir” nemendur fá ekki að taka 
nema örfáa af á sínum námsferli í ESCP, því er erfitt að dæma til um hvort að gæðin séu 
meiri eða minni.  

 Is the teaching primarily practical or theoretical? 
Blanda, en aðallega practical en fór eftir kúrsum í hvora áttina það hallaðist.  

 Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? 
Mix, fór mikið eftir kúrsum í einum kúrsinum var ekki einn einasti fyrirlestur en í öðrum 
voru bara fyrirlestarar og ekkert verkefni/case. Margir kúrsar voru líka einungis byggðir á 
verkefnum og caseum og engum prófum (þó að í flestum tilvikum þurfi prófið að vera á 
syllabus). 



 How is the workload compared to that at RU? 
Líklega minna, þó að aftur sé það kanski ekki að marka því að við tókum bara valáfanga 
(sem eru þekktari fyrir að vera léttari)… Það þarf þó að hafa í huga að það er mjög strong 
skyldumæting þannig að maður þarf að vanda uppsetningu á stundaskránni, svo að víst 
sé að maður geti mætt í alla tíma.  

 How is the relationship between faculty and students? 
Mjög gott, líklega óformlegra en í öðrum skólum í frakklandi. Við gátum talað við kennara 
utan skólatíma algjörlega án vandræða, einnig eru kennarar tilbúnir að færa fjöll fyrir rétta 
nemendur og mynda tengingar í atvinnulífið og veita ráðleggingar.  

 What is the relationship between the students in the classroom? 
Gott, mjög óformlegt og nemendur eru í öllum áföngum hvattir til að skapa umræðu og er 
það yfirleitt partur af einkunn og því myndast skemmtilegt andrúmsloft og nemendur 
kynnast fyrr. 

 
Required Literature 
 Is the literature in English? 

Já 
 How do you estimate the level of the literature? 

Voru náttúrulega engar bækur en því sem var dreift var líklega af yfirburðar gæðum, 
Harvard business review og annað í þeim dúr… 

 Is the literature used for detailed knowledge or a broad overview? 
Meira til að ná breiðri yfirsýn líklega 

 Is exam based on the literature or on the lectures? 
Var svo lítið lesefni… aðalega á lectures, í þeim tilvikum sem voru próf. Annars er ætlast 
til þess að nemendum fari út fyrir syllabusið og lesefnið í sínum verkefnum.  

 
Exams 
 What types of exams were you given? 

Skrifleg bæði með penna og á tölvu. Prófið í einum kúrs var t.d. bara djók (að sögn 
kennarans), þar sem maður fékk 15 mín til að skrifa um stöðu samfélagrar ábyrðgar í 
heimalandinu sínu þar sem kennarinn tilkynnti okkur að hann myndi ekki einu sinni lesa 
það sem við skrifuðum og allir fengu 10 (hins vegar gilda próf eins og þessi ekki mikið en 
eru einungis notuð til að standast skyliði sem prófessorum eru sett um að nemendum beri 
skilda á að taka próf). Á hinn bogin var ein kúrs þar sem það var 3 klst próf lokapróf sem  
engum af 60 nemendum tókst að klára og flestir voru bara komnir með circa 70% þegar 
próftímminn ran út.  

 What knowledge level was required to pass the exams? 
Sjá hér fyrir ofan. Allt frá því að geta skrifað nafnið sitt rétt til þess að þurfa að vera með 2 
doktors nema sér til aðstoðar til þess að ná ásættanlegri einkunn.  

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

Já nokkuð gott bókasafn með hópvinnuherbegjum og tiltölulega stóru svæði til að læra í. 
Góður opnunartími og hjálpsamt starfsfólk (talar að vísu ekki nógu góða ensku en maður 
getur ekki fengið allt). 

 How is the access to the computers?  
Nokkuð góður, aðgangur langt fram á kvöld. Mikill fjöldi af tölvum og prenturum, þó að oft 
sé nokkur bið í prentarna eða þá að þeir séu bilaðir. 

 How is IT used in the teaching or as a distributor of information? 
Innranetið var algjört djók en það var verið að taka það í gegn þegar við vorum þarna. Því 
miður notuðu kennarar það ekki nógu mikið til að láta mann fá fyrirlestra eða auka efni en 
það kom þó fyrir. Einnig er mikið af þeim samskiptum sem fara fram á netinu á frönsku, 
þ.e tölvupóstur og intranet.  
 

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    Approved as 
Entrepreneurship  Ekkert  Ekkert    Elective+ 
Social entrepreneurship Ekkert  LOL    Elective+ 
Marketing of innovation Ekkert  7 hringur helvítis (skriflegt) Elective+ 
Design thinking in entrepreneurship Lokaverk.(gert yfir nótt 20 klst.+)Elective+ 
Real estate  Ekkert  krossar    Elective+ 
WEB 2.0  Ekkert  Skirflegt (tölvu)   Elective+ 
Negotiation  Ekkert  Ekkert    Elective+ 
Preparation course Ekkert  Skriflegt   Elective+ 
Marketing Communcatons  Ekkert    Elective+ 
Leadership Studies Ekkert  Ekkert    Elective+ 
Business Law & CSR Ekkert  Ekkert    Elective+ 
 
………………………………………………………………………………………….. 
Please fill in all the courses you have taken  
 

Any other experiences: 
Mælum sterklega með þessu. Sameinar það að fara í vel metin skóla og að vera staddur á 
góðum stað þar sem mikið er að gestast.  
 
Names and e-mails: 
Tryggvi Benediktsson Tryggvi.benediktsson@gmail.com 
Stefanía Hrönn  stefaniahronn@gmail.com 
 
 


