
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  

You can write the report in English or Icelandic 
 
Name of host University: IT University of Copenhagen 
Department/school you studied within: Mixed with 3 departments, MSc. In Software 
engineering, BSc. In software development and BSc. in Global business informatics. 
 
Name (student): Hafdís Bergsdóttir Sandholt 
Exchange semester:   Fall 2015 
School at RU: School of Business 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Briefly describe the school and its surroundings  
2. Please list the current faculty divisions and special areas. 
3. Number of exchange students 
4. Study structure 
 
IT University of Copenhagen er staðsettur á Amager í Kaupmannahöfn, byggingin er eflaust 
frekar ný þar sem skólinn er mjög flottur og minnir helst á kassalagaða og fallegri útgáfu af 
Háskólanum í Reykjavík. Skólinn sjálfur er ekki mjög stór þar sem hann sérhæfir sig aðeins í 
IT námsefni. Í skólanum er fínasta mötuneyti, sem er alls ekki svo dýrt miðað við 
Kaupmannahöfn. Einnig má finna bar og kaffihús sem eru innan veggja skólans, og bæði 
rekin af sjálfboðaliðum sem eru nemendur í skólanum, allir nemendur skólans geta sótt um að 
vinna á bæði kaffihúsinu eða barnum. Þegar nemendur vinna á kaffihúsinu drekka þeir frítt 
kaffi hvenær sem þeir vilja, sömuleiðis með barinn nema þá drekka nemendurnir frítt áfengi á 
barnum (eflaus óáfenga drykki líka). Barinn opnar alla föstudaga kl. 15.00 og nemendur 
skólans eru ekki lengi að koma sér niður og kaupa en øl og spila tölvuleiki, foosball eða halda 
bara áfram að læra með bjórinn sér við hlið. Við hliðin á skólanum er fínasta Kollegið sem ég 
hef rekist á í Kaupmannahöfn, Tietgenkollegi, ég var ekki svo heppin að fá íbúð þar, en ef 
maður er nógu tímanlega í því að bóka herbergi á maður séns á að komast að á svo góðum 
stað. Kollegið er mjög flott og bókstaflega við hliðin á skólanum, en fyrst þetta kollegi er svona 
fínt þá er það auðvitað aðeins dýrara en önnur. Skólinn er ekki langt frá Kolleginu sem ég átti 
heima á, það tók mig u.þ.b. 5 mínútur að hjóla í skólann, svo staðsetningin á skólanum var 
mjög hentug að mínu mati.  
 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Pre – Departure:  Quality of Information before you left 
 When did you receive the information package from the University? 
 Any difficulties, such as communication or late responses?  
 
Ég fékk flestar upplýsingar frekar snemma, mig minnir að það hafi verið í Apríl – Maí þegar ég 
fékk tölvupóst frá Rikke, sem er alþjóðafulltrúi ITU, um að ég þyrfti ekki að hafa áhyggjur 
ogþau myndu útvega mér húsnæði sem ég þyrfti að bóka sjálf um sumarið. Það var reyndar 
ekki fyrr en í lok Júní sem að við fengum tækifæri til þess að bóka íbúðirnar, og þá var það 
bara sama system og að reyna ná miða á tónleikum, sá fyrsti sem loggar sig inn á kerfið, fær 
besta plássið. Ég held það hafi aðeins verið í eitt skipti sem að Rikke var lengi að svara mér 
þegar ég þurfti að fá svör sem fyrst, en þá var ástæðan sú að hún var í fríi og alveg 
afsakanlegt.   
 
 
Academic Calendar – important dates 
 Arrival date – introductory week: 
 First day of the semester: 
 Last day of classes: 
 Examination period:  
 
Ég lenti í Kaupmannahöfn 18. Ágúst og tveimur dögum síðar var introduction day fyrir 
skiptinemana. Þessi introduction day var víst voða sniðugur og allir skiptinemarnir hittust og 



fóru í einhverja skipulagða leiki af nemendafélaginu til þess að kynnast sem best. Það vildi 
svo óheppilega til að ég missti af þessum introduction day þar sem ég lenti í smá 
vandamálum með íbúðina mina. Seinustu kennsludagar voru í byrjun Desember, það var 
misjafnt eftir áföngum, en flestir áfangar voru með seinustu kennsludagana fyrstu vikuna í 
Desember. Próftímabilið er síðan í Janúar, það er víst eitthvað danskt og er alltaf þannig, mér 
persónulega finnst það hræðilegt þar sem við erum vön góðu jólafríi hérna í Háksólanum í 
Reykjavík. Próftímabilið er s.s. frá 5. Janúar – 22. Janúar held ég alveg örugglega, þetta 
skarast auðvitað á við fyrstu vikuna í HR, ég er t.d. í prófum núna 5., 12. Og 18. Janúar. Ég  
verð bara að bíta í það súra epli að fá ekkert jólafrí þetta árið, en þetta var vel þess virði! 
 
Reception of incoming students – describe how you were welcomed 
 Was the administration and faculty well prepared for your arrival? 
 Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? 
Það var rosalega vel tekið á móti okkur fannst mér, það var auðvitað þessi introduction day 
sem ég missti af, en áður en önnin byrjaði var búið að gera Facebook hóp þar sem allir 
skiptinemarnir voru í, ásamt einhverri nefnd úr skólanum. Ég talaði bara við skiptinemana á 
þeim hóp og ég hitti þá alla daginn eftir þar sem við fórum að skoða borgina saman. Í fyrstu 
vikunni var kynning fyrir alla alþjóðlegu nemana í skólanum þar sem við skiptinemarnir vorum 
auðvitað líka, þar var farið yfir reglur í landinu varðandi hjólin og slíkt sem er gott að vita þegar 
maður flytur til nýs lands. Fyrsta föstudaginn var nýnemakvöldverður og party þar sem 
skiptinemarnir voru allir settir saman á eitt langborð og allir aðrir nýnemar í skólanum voru 
settir saman á borð eftir því hvað þau voru að læra. Á þessum viðburði kynntumst við 
skiptinemarnir svona mest.   
 
Housing 
 Did you have housing at your disposal or did you have to find your own housing? 
 What support did you receive from the school in locating housing? 
 Any special issues or good ideas for prospective students? 
 
Skólinn á nokkrar íbúðir sem þau útvega skiptinemunum, þessar íbúðir eru allar á Kollegium. 
Það eina sem við þurftum að gera var að bóka íbúð/herbergi í bókunarkerfi á netinu og það 
voru 2 staðir í boði, þegar ég var að bóka, og valdi ég íbúð út frá staðsetningu og það að fá 
stúdíóíbúð í stað þess að leigja herbergi með 4-12 öðrum, fyrir sama verð. Þegar ég kom í 
íbúðina var hún viðbjóðsleg, vægast sagt, klósettið var ónýtt og í alvöurnni skítugra en í 
vinnuskúr, niðurfallið í sturtunni, sem var baðherbergisgólfið einnig, var stíflað svo 
baðherbergið breyttist í baðkar þegar ég fór í sturtu. Það var rottukúkur á baðherbergisgólfinu, 
það voru engar gardínur fyrir risastórum glugga sem var fyrir framan rúmið og náði frá gólfi og 
upp í loft. Ég var við það að fá taugaáfall. Á þessum tímapunkti gerði ég mér ekki grein fyrir 
því að ITU ætti íbúðina, en hefði ég vitað það, þá hefði ég sett mig beint í samband við þá 
frekar en þennan Housing foundation sem er alveg hræðilega lélegt kerfi ef ég á að segja eins 
og er. Allavega þá varð ég bara hugsa eins og Pollýana og ákvað að byrja bara að sótthreina 
og þrífa alla íbúðina, sem ég gerði, það tók mig heilan dag og er það einmitt ástæðan fyrri því 
að ég missti af Introduction deginum. Eftir að hafa þrifið íbúðina og hent óþarfa drasli sem 
með henni hafði fylgt, þá leit íbúðin ekkert svo hræðilega út, bara eins og þessar ódýru íbúðir 
sem nemar eru að leigja hérna í Reykjavík. Ég var mjög heppin að einhver sem var í íbúðinni 
á undan mér hafði komið með auka rúm, svo ég var með tvöfalt rúm, en ekki 90cm holu eins 
og allir hinir skiptinemarnir. Þetta var mjög hentugt þegar ég fékk 4 manna vinkonuhóp í 
heimsókn til mín og við komumst allar fyrir í þessu risa rúmi. Þegar leið á önnina fór mér að 
líða mjög vel í þessari litlu íbúð, sérstaklega þegar ég heyrði hina skiptinemana sem bjuggu 
með 4-12 öðrum, þeir voru að segja að það er alltaf ógeðslegt eldhúsið því einhver var að 
elda og þreif ekkert, engin fór út með ruslið og slíkur skítaskapur. Það var innifalið í leigunni 
allt rafmagn, hiti, vatn og aðgengi að þvottahúsi, Þvottahúsið var fínt, það var á fyrstu hæðinni 
á Kolleginu, og þar voru bæði risastórar þvottavélar ef þú varst að þrífa föt af þér fyrir allt árið 
og líka litlar, ásamt þurrkurum, svo var ég með þvottasnúru í íbúðinni minni þar sem ég 
hengdi upp þvottinn minn. Á kollegiinu mínu, sem heitir Øresundskollegi, var einnig matsalur 
eða svona eldhús sem eldaði pizzur, samlokur og Durum vefjur, á mjög góðu verði, þannig ef 
maður nennti kannski ekki að elda þá gat maður hlaupið niður og nælt sér í einn feitan 
kvöldmat. Það var líka líkamsrækt á kollegiinu, hún var ekkert svakalega stór en hún hafði allt 
sem maður þurfti á að halda, mig minnir að það hafi kostað 3 mánuðir 8000 kr ÍSL, sem er 
mjög ódýrt. Það var líka bar/ skemmtistaður í kjallaranum á kollegiinu, það var mjög ódýrt að 



drekka þar og fullkominn staður til þess að fara og hitta nýtt fólk ef manni fannst maður vera 
einmanna. Við skiptinemarnir sem áttum heima á þessu kollegi  fórum líka oft þangað áður en 
við fórum á djammið, þar sem allir áttu heima í pínulitlum íbúðum og erfitt að bjóða fólki inn til 
sín. Við vorum aðeins 4 skiptinemar sem bjuggum á þessu kollegi sem var frekar leiðinlegt, 
en við sem bjuggum þarna urðum því perluvinir og skiptumst stundum á að elda fyrir hvort 
annað og slíkt.  
Staðsetningin á kollegiinu eru mjög góð, ég var í sirka 10 mínútur að hjóla á Strikið, það er 
einnig metro stöð rétt hjá, tók sirka 2 mín að labba að henni, strætó gekk líka allt í kringum 
kollegið, en mér þótti metro kerfið töluvert þægilegra, ef ég kaus aðrar samgöngur en hjólið. 
Það eru matvöruverslanir allt í kring um kollegið, það er einnig verslunarmiðstöð á sama stað 
og næsta metro stöð, sem inniheldur nokkrar uppáhalds búðir sem er nauðsynlegt að kíkja 
reglulega í. 
 
Costs 
 Describe the most important expenses such as rent, books, food, etc. 
 General cost of living 
Leigan á kollegiinu var u.þ.b. 80.000 kr. ÍSL á mánuði, fyrir utan það þurfti að borga einn 
mánuð fyrirfram í tryggingu. Mér fannst þetta mjög dýrt miðað við plássið sem ég hafði, en 
þegar ég sagði dönunum frá því hvað ég var að borga, hneyksluðust þau mikið á mér að 
finnast þetta dýrt fyrir studio íbúð á mjög góðum stað í Kaupmannahöfn. Verð á mat er 
eiginlega það sama í Kaupmannahöfn og í Reykjavík, fyrir utan kjúkling sem er fáranlega 
ódýr. Ég viðurkenni að ég keypti engar námsbækur á seinustu önn þar sem ég fann þær á 
netinu og slapp því við þann kostnað á seinustu önn. Samgöngurnar eru frekar dýrar, það 
kostar 24 kr DKK sem er u.þ.b. 500 kr ÍSL fyrir miða sem gildir í klst. Sem jafngildir yfirleitt 
bara annarri ferðinni á áfangastaðinn. Sektirnar fyrir að kaupa ekki miða, eða ekki rétta miða í 
samgöngurnar eins og t.d. metro eru mjög dýrar, vinkona mín kom í heimsókn og keypti ekki 
nógu mörg ,,zone’’ fyrir leiðina sem hún ætlaði að fara og var sektuð um 15.000 kr ÍSL. 
Annars fannst mér ódýru matvörubúðirnar svona eins og Bónus, frekar ógeðslegar og 
forðaðist þær eins mikið og veskið leyfði, það var alltaf einhver fyllibytta búin að vera inni að 
sulla einhverju á gólfið og það ekki þrifið og lyktin því yfirleitt frekar vond inn í þessum búðum. 
Ég verslaði oftast í búð sem heitir Føtex, það var aðallega vegna þess að verðmunurinn á 
henni og ódýrustu búðunum var ekkert svakalega mikill og það var allt til í henni, það var 
yfirleitt ekki mikið úrval í ódýru búðunum, Føtex var líka mjög nálægt og því þægilegt að hjóla 
með allt heim. Annars keypti ég notað hjól á 14.000 kr ÍSL sem nýttist mér mjög vel, ég seldi 
svo hjólið aftur áður en ég fór heim á 8.000 kr ÍSL, þannig sparaði ég mér heilmikinn pening, í 
stað þess að taka metro eða strætó hvert sem ég fór.  
 
The International Office 
 Who is responsible for incoming exchange students? 
 Did you receive good service from the office?  
 Do you receive all relevant information? 
 
Rikke Illona Ustrup sér um okkur skiptinemana og hún er algjört æði. Þegar ég missti af 
introduction deginum tók hún greinilega eftir því, þegar ég mætti síðan á international fundinn 
sem var í fyrstu vikunni kom hún persónulega að mér og heilsaði og spurði afhverju ég hefði 
ekki komið. Hún hafði greinilega áhyggjur og var augljóslega búin að gera sér grein fyrir  
öllum þeim sem hún átti von á. Rikke var mjög hjálpsöm og ég gat alltaf talað við hana ef 
eitthvað var. Ég fékk allar þær upplýsingar sem ég ætti að hafa fengið og allt bara mjög 
frábært.  
 
Exchange promotion 
 What kind of activity did you take part in to promote exchange studies at your host 

university? 
 
Ég held ég hafi ekki tekið þátt í neinu slíku, ég gerði þau hræðilegu mistök að skrá mig í allt of 
marga áfana meðan ég var úti og hafði því ekki tíma í að skrá mig í slíkt. Ég ætlaði mér 
reyndar að sækja um að vinna á barnum í skólanum til þess að spara mér peninga, en þeir 
sögðu mér að það væru litlar líkur á að ég yrði ráðin. Ástæðan var sú að þau vildu helst ráða 
fólk sem væri að í skólanum að minnsta kosti eitt ár. Það var gríðarlega aðsókn í þetta starf 
og margir nemendur í fullu námi þarna úti eða skiptinemar sem ætluðu sér að vera lengur en 



ég. Ég veit til þess að einn skiptineminn komst að í þessu og hann sagði að þetta væri mjög 
gaman og ég mæli því eindregið með því að sækja um þetta starf.  
Social Activities 
 How was your relationship with other students? 
 How was the relationship among the exchange students? 
 Is there a student organization, and if so, are the exchange student’s part of it? 
 Are there any special activities and gatherings for exchange students? 
 Did you participate actively in social activities?  
 
Flest allir áfangarnir sem ég tók þarna úti voru þannig upp settir að við unnum með einum hóp 
alla önnina, sem er mjög hentugt fyrir skiptinema. Þessir nemendur sem ég var í hópum með 
urðu eiginlega bestu vinir mínir þarna úti. Annars var sambandið milli okkar skiptinemana 
mjög gott, við vorum í svona hóp-spjalli á Facebook svo að það var alltaf mjög auðvelt fyrir 
okkur að hafa samband við hvort annað. Svo er skólinn líka frekar lítill þannig að við rákumst 
oft á hvort annað bara fyrir tilviljun. Allir skiptinemar hafa fullan rétt á að sækja um í öllum 
nemendafélögum þarna skildist mér, ein stelpa sem ég þekki sótti um í einhverju 
lýðræðisfélagi og fékk að vera hluti af því. Ég sótti ekki um neitt slíkt vegna álags í náminu. 
Það eru engin sérstök svona ,,activities’’ fyrir skiptinemana nema þessi fyrsti dagur sem er 
haldinn á önninni, annars erum við bara hluti af öllu félagslífinu eins og allir aðrir nemendur í 
skólanum. Það er bar í skólanum sem opnar alltaf kl 15.00 á föstudögum og það er mikil 
aðsókn að honum um leið og það opnar, það eru líka yfirleitt einhver þemu og við 
skiptinemarnir fórum held ég hvern einasta föstudag þangað. Yfirleitt var þetta fullkominn 
staður til þess að hittast á þar sem að sumir skiptinemarnir, eða reyndar flestir bjuggu lengra 
út á Amager og við hin nær bænum svo skólinn var fullkominn milliliður. Það var reyndar eitt 
nemendafélag sem heitir Gateway, það var aðallega sett upp fyrir international students í 
skólanum en allir voru velkominr með, þá var verið að fara t.d. að skoða litlu hafmeyjuna eða 
eitthvað slíkt menningarlegt. Við tókum einu sinni þátt í því, þá fórum við fjórir eða fimm skólar 
saman í bar-crawl á milli allra baranna í þessum mismunandi skólum, það var ótrúlega 
gaman.  
 
 
Culture and Language 
 Did you have any language problems with the faculty or other students? 
 How are the possibilities to experience the country and the culture? 
 Any recommendations for students? 
 
Það komu ekki upp nein vandamál varðandi tungumálið í kúrsum eða meðal nemanda. Svo 
gerir maður sér oft ekki grein fyrir því hvað það er auðvelt að bjarga sér á dönsku. Annars 
spurðu allir kennararnir í fyrsta tímanum á hverjum áfanga hvort það væru einhverjir sem 
töluðu ekki dönsku og þá réttum við útlendingarnir upp hönd og allir töluðu þá bara ensku í 
tímanum. Meira að segja nemendurnir spurðu þá allra spurninga á ensku og allt, sem er 
ekkert smá þægilegt. Nemendafélagið Gateway er fullkomið ,,platform’’ fyrir skiptinema að fá 
dani til þess að kynna fyrir sér menninguna og allt landið, það er alltaf hægt að koma með 
tillögu að einhverjum viðburðum og ef þátttakan er nægilega mikil þá verður sá viðburður 
haldinn. Ég mæli með fyrir alla skiptinema að taka eins mikinn þátt og þau geta í flestu sem 
þetta nemendafélag gerir, það eru flest allir í þeim hóp nýjir í landinu og lang flestir að koma 
einir og þekkja engan svo allir eru rosalega vinalegir. 
 
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? 
 How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? 
 
Ég held að skiptinámið hafi haft þau áhrif á mig að ég sé Ísland í aðeins annarri mynd, þrátt 
fyrir að hafa verið í mjög svipuðu landi. Ég kannski áttaði mig mest á því hvað Ísland er 
ótrúlega lítið og með fyndna menningu. Annars held ég að skiptinámið hafi einnig þá áhrif á 
mig að ég er mun opnari fyrir því að kynnast fólki frá öllum heimshornum, ég pældi ekkert 
mikið í útlendingum á Íslandi á. Skiptinámið hefur klárlega mjög jákvæð áhrif á komandi 
starfsferil minn, ég er strax farin að hugsa um að sækja um framtíðarstörf og framhaldsnám 



erlendis fremur en hérna á Íslandi. Einnig finnst vinnuveitendum á Íslandi mikill kostur að 
starfsfólk sitt hefur víðsínni hugsun en bara út frá litla landinu okkar.  
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
 In which language are the courses taught?  
 How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? 
 Is the teaching primarily practical or theoretical? 
 Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? 
 How is the workload compared to that at RU? 
 How is the relationship between faculty and students? 
 What is the relationship between the students in the classroom? 
 
Allir kúrsarnir sem ég tók úti voru kenndir á ensku, en það er líka hægt að velja áfanga sem 
eru kenndir á dönsku. Kennslan er rosalega mikið verkleg þannig að við vinnum rosalega 
mikið í hópum við að leysa krefjandi verkefni. Kennslan er almennt mjög góð þar sem þeir 
kennarar sem ég var með höfðu mikla reynslu úr atvinnulífinu sem auka oft skilning í 
fyrirlestrum. Vinnuálagið var svipað og þekkist hérna í RU, nema öðruvísi að því leyti að við 
vinnum alltaf í sömu hópum alla önnina. Samband nemenda og kennara er mjög gott og í 
tímum myndast virkilega mikil umræða í tímum oft þar sem nemendur og kennarar koma 
báðir með alls konar dæmi og spurningar.  
 
Required reading 
 Was all required reading in English? 
 Is the reading material used for detailed knowledge or a broad overview? 
 Were examinations based on the reading or on the lectures? 
 
Allt það lesefni sem okkur var sett fyrir var á ensku og það var misjafnt hvaða tilgangi lesefnið 
sjálft gengdi, hvort það var fyrir undirbúning á verkefnavinnu eða bara ítarefni við kennslu. 
Prófin voru byggð á því sem fór fram í kennslustundum frekar en á lesefni. 
Exams 
 Please describe what types of exams were you given? 
 
Ég fór í þrjú lokapróf, tvö af þeim voru munnleg. Við erum ekki vön að taka munnleg próf í RU 
þannig að þetta var auðvitað mjög stressandi, en mér gekk mjög vel og ef ég fengi að velja 
myndi ég miklu frekar kjósa að hafa munnleg próf heldur en skrifleg í mínu námi. Munnlegu 
prófin voru misjöfn þar sem að annað var í masters áfanga og hit í Bsc. En í báðm tilvikum 
voru kennararnir mjög rólegir og reyndu að halda prófinu meira í spjalltóni frekar en þeir að 
níðast á okkur nemendum.  
 
Other 
 Do students have easy access to the library and its resources? 
 How is the access to the computers?  
 How is IT used in the teaching or as a distributor of information? 

 
Bókasafnið er mjög lítið og það er mjög lítið, það er einnig með skrítna opnunartíma, en 
það er ekkert mál að fá að sitja þar inni ef þess er óskað. Annars sat fólk rosalega oft 
bara inni á kaffihúsinu sem er mjög þægilegt og stórt rými þar sem eru bæði sófar og borð 
og stólar, svo maður gat komið sér mjög vel fyrir þar. Það er nóg af tölvum í skólanum 
sem að eru bæði á göngunum og í tölvustofum og allir nemendur hafa fullan aðgang að 
þeim tölvum. Þessi skóli er auðvitað IT university svo það eru allir mjög viljugir til þess að 
,,broadcasta’’ tímum live í gegnum Skype og slíkt. 
 

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  Major at RU Approved as 

(Common/elective/extra) 
INDAD: 
Itroduction to 
database design  Introduction  
   to programming 
   and discrete  
   mathematics. Written  Computer science     Common 
SSEQ: 
Software engineering 
And software qualities None   Oral  Computer Science    Common 
BNMK: 
New media and 
Communication  None  Oral  Computer Science    Common 

………………………………………………………………………………………….. 

Please fill in all the courses you have taken  
 

Any other experiences you would like to talk about? 

Ég mæli bara eindregið með því að taka ekki svona marga áfanga eins og ég tók, s.s. 2 í 
fjarnámi úr RU og 3 í skólanum úti. Áfangarnir í danmörku eru fleiri eningar heldur en hérna í 
RU svo það er bara bull að vera standa í þessu. Frekar bara að njóta sín meðan maður er úti 
og taka þátt í sem flestu sem hægt er að taka þátt í.  
Einnig langar mig að benda á að þessi skóli er frekar lítill svo að kennslan er mjög persónuleg 
sem er ótrúlega gott fyrir skiptinema. T.d. lenti ég í smá vandræðum með kúrsa þegar ég 
kom, var s.s. búin að skrá mig í kúrs sem ég hafði ekki nógu mikinn Java script undanfara 
fyrir. Dæmatímakennari hafði setið yfir mér að hjálpa mér heil lengi þegar að aðalkennari 
námskeiðsins kemur til mín og alveg rosalega einlægur spyr mig út í forritunar reynslu mína 
og eins vinalega og mögulega hægt er, bendir mér á að ég væri líklega ekki með nógu mikla 
reynslu í Java Script fyirir þennan áfanga. Þessi kennari hjálpar mér þá að finna nýjan kúrs 
sem gæti hentað mér betur og fylgdi þessu rosalega vel eftir, sendi mér tölvupósta og spurði 
hvernig gengi og allt svoleiðis. Mér finnst þetta rosalegur kostur fyrir skiptinema, að kennurum 
er ekki alveg sama heldur skiptir þetta þá virkilegu máli.  
 
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. 
Hafdís Bergsdóttir Sandholt  
Email: hafdisbergsdottir@gmail.com 


