
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  

You can write the report either in English or Icelandic 
 
Name of the University: IT University of Copenhagen  
Names of the students: Olga Rún Kristjánsdóttir 
Exchange semester: Haust 2012  
 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Current faculty divisions and special areas. 
2. Number of students - graduate and undergraduate – number of exchange students 
3. Study structure 
 
Skólinn var staðsettur á Amager svæðinu í Kaupmannahöfn. Í kringum hann voru byggingar 
sem háskóli Kaupmannahafnar á (heimavistir) og einnig ein skólabygging frá Háskóla 
Kaupmannahafnar. Hann var rétt hjá metro stöðinni DR Byen.  
 
1. B.Sc námið er skipt í Global Business Informatics, Digitale Medier og Design og 
Softwareudvikling.  
”Graduate” náminu er skipt í Games, Softwareudvikling- og Teknologi, Digital Design og 
Kommunikation og Digital Innovation and Management (E-Business) 
2. Tölur frá 2011: 
”Graduate”: 312  
”Undergraduate”: 1934 
Skiptinemar: Það stóð ekkert um skiptinema en það stóð að 21% fólk á ”graduate” stigi væri 
erlendis frá.  
3. Ég tók einn 15 eininga áfanga og tvo 7,5 eininga áfanga á önninni eins og nemendur í 
grunnnámi í skólanum gera.  
 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Information before you left 
 
Ég fékk staðfestingu frá skólanum um að ég væri komin með húsnæði 3. Júlí en þá hafði ég 
leigt mér íbúð sjálf  Ég fékk “Letter of Acceptance 16. Júní.  

 
 

 
Visa Procedure and travel experiences 
 
Þar sem ég var í Danmörku þá er Visa ekki nauðsynlegt og einnig pantaði ég mér bara 
flugmiðann á netinu í Júlí en ég flaug út 15. ágúst. Það voru engin vandamál með ferðalög. 
 
Academic Calendar 
 
Ég kom 15. ágúst og introductory week var 20-22 ágúst.  
Fyrsti opinberi dagur annarinnar var 27. ágúst 
Seinasti dagur af fyrirlestrum var 6 nóvember 
Tími prófa var Janúar 2012 
Sérstakir viðburðir: Það var partý fyrir nema í skólanum 24. ágúst 2012. 
 
Reception 
 
Við vorum tveir skiptinemar sem vorum settir í venjulegan hóp af fyrsta árs nemum í 
skólanum en ekki þeim sem við myndum eyða tíma okkar með þar sem við myndum vera í 
annars árs tímum. Mér fannst það mjög tilgangslaust. Það voru 3 dagar sem var eytt í að 
kynnast hvort öðru og skólanum sjálfum. Mér fannst mjög erfitt að hafa samskipti við skrifstofu 
skólans og það tók 4 daga að skrá mig í áfanga við skólann, ég þurfti að mæta í persónu i 
hvert sinn. Nemendur skólans tóku þátt í kynningardögunum í byrjun en það voru engir sér 



kynningardagar fyrir skiptinemana né vorum við aldrei kynnt fyrir hvort öðru og þekktumst því 
ekkert. 
 
Housing 
 
Ég fékk að vita mjög seint eða mánuði fyrir komu að ég hafði fengið húsnæði sem skólinn 
útvegaði en þau höfðu verið mjög neikvæð í byrjun þegar ég sótti um og sagt mér að það 
væru mjög litlar líkur að ég gæti fengið húsnæði svo ég hafði fundið íbuð sjálf, sem kostaði 
mig mikið. Einnig var hún staðsett á Norrebro og því tók það mig um 40 mínútur á hverjum 
morgni að komast í skólann. 
 Any special issues or good ideas for prospective students? 
Ég myndi mæla með því fyrir nemendur að taka alltaf með sér nesti í skólann og reyna að 
elda eins oft heima og þeir geta í staðinn fyrir að fara út að borða. Það er mjög dýrt að fara út 
að borða í Kaupmannahöfn. 
 
Costs 
 
Mesti kostnaður hjá mér var vegna íbúðarinnar sem ég hafði borgað staðfestingargjald fyrir 
þegar ég fékk að vita að skólinn hafði útvegað mér herbergi á heimavist því ég fékk að vita 
það svo seint. Ég náði að takmarka kostnað við mat með því að koma alltaf með nesti í 
skólann og elda alltaf heima hjá mér í stað þess að fara út að borða. Einnig var krafist af 
okkur að kaupa bækur fyrir um 40.000 ISK fyrir námskeiðin og tvær dýrustu bækurnar voru 
bara notaðar að mjög litlum hluta  

 
 
The International Office 
 
Það var alþjóðleg skrifstofa í skólanum og hún heitir Rikke Ilona Ustrup sem er fulltrúi hennar. 
Hún svaraði tölvupóstum í flestum tilvikum mjög fljótt en t.d. í byrjun þegar við vorum að finna 
okkur áfanga þurftum við oft að hafa samband við 4 mismunandi aðila og hún hjálpaði mjög 
lítið við það, við þurftum að fara á milli sjálf. Það hefði örugglega gengið mikið hraðar ef hún 
hefði hjálpað okkur aðeins með það, enda vissum við mjög takmarkað og þetta var öðruvísi 
kerfi en við vorum vön. Mér fannst við ekki fá allar upplýsingar sem við þurfum og þetta var 
mjög ergilegt oft á köflum í byrjun því enginn virtist geta sagt okkur allt sem við þurftum að 
vita, við fengum alltaf litlar upplýsingar í einu.  
 
Exchange promotion 
 
Ég tók ekki þátt í neinum viðburðum til að vekja athygli á Íslandi, það var ekkert af því tagi í 
boði í skólanum. 
 
Social Activities 
 
Það sem skólinn var með hálfgert bekkjarkerfi og við komum inn í annars árs tíma þar sem 
nemendur höfðu verið saman í heilt ár, þá voru þeir ekki mjög áfjáðir að kynnast okkur og ég 
talaði einungis við þá á kynningardögum og í verkefnavinnu. Við vorum um 4-6 skiptinemar í 
áföngunum sem ég tók en þar sem við höfðum aldrei verið kynnt þá voru samskipti mín við þá 
einstaklega takmörkuð. Það eru nemendasamtök en skiptinemar eru ekki partur af þeim. Það 
voru engir viðburðir sérstaklega fyrir skiptinema. Mér líkaði ekki nógu vel í þessum skóla því 
ég kynntist eiginlega engum í honum og það var mjög lítið gert til að hjálpa manni að aðlagast 
lífinu á nýjum stað.  
 
Culture and Language 
 
Ég átti ekki í neinum tungumálaörðugleikum við starfsfólk skólans, þeir töluðu allir ensku ef ég 
gat ekki talað dönsku. Það eru góðir möguleikar að upplifa danska menningu í frítímanum en 
skólinn skipulagði ekkert fyrir skiptinemana til að hjálpa til við það. 

 
 
Cultural and Social Effects from the Exchange Experience 



Ég held að ég muni hafa mikið opnari huga fyrir annarri menningu eftir reynslu mína að hafa 
búið í öðru landi. Ég held líka að hún muni hjálpa mér í framtíðinni með það ef ég þarf að flytja 
til annarrs lands, vegna t.d. náms eða vinnu, þá mun það ekki vera eins mikið mál þar sem ég 
hef upplifað það áður.  
 
 
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
 
Flestir áfangar eru kenndir á dönsku en ég valdi mér þá áfanga sem ég gat sem voru á ensku 
og pössuðu saman í stundatöflu. Það var mikið vesen því ég hafði valið mér 15 eininga 
áfanga þegar ég sótti um sem var á ensku en í júlí breyttu þeir  honum í áfanga kenndan á 
dönsku sem ég gat þá ekki tekið. Það skapaði mér mikil vandræði og vegna þess þurfti ég að 
velja mér áfanga sem tengjast mínu námi mjög takmarkað. Mér finnst erfiðleikastig áfanganna 
miklu minna en þeirra sem eru kenndir í HR og aginn ekki nógu mikill til að halda fólki við 
námið. Vinnuálag finnst mér vera meira hjá HR. Kennslan er næstum öll frá “theoretical” 
sjónarpunkti en dæmatímavinna eftir hvern fyrirlestur tókst á við “practical” atriði. Það var svo 
unnið stórt verkefni í einum áfanga (Co-design) sem tókst á við “practical” atriði efnisins.  
Kennslan er blanda af fyrirlestrum, hópavinnu. Það var mjög erfitt að ná tali af kennurunum og 
þeir svara næstum aldrei, ég þurfti næstum alltaf að fara í gegnum aðstoðarkennarana og 
mér finnst vanda mjög mikið upp á samskiptahliðina. Sambandið milli nemendanna í bekknum 
er mjög got enda bekkjarkerfi þar sem þeir hafa náð að tengjast mjög vel, sem var ástæðan af 
hverju það var svona erfitt að koma inn í bekkinn á öðru ári sem skiptinemi. 
 
Required Literature 
 
Bókmenntirnar eru á Ensku og er mjög “theoretical”. Í öllum áfanga nema einum var efnið 
sem var notað fyrir ”limited overview” en í Business Foundations áfanganum var það notað 
fyrir ”broad overview”, enda grunn áfangi í viðskiptafræði. Prófin voru byggð upp á bæði 
fyrirlestrum og bókmenntum. 
 
Exams 
 
Business Foundations: Próf í gegnum netið með öllum gögnum 
Co-Design: Skil á stóru verkefni sem var unnið í gegnum alla önnina og munnlegt próf úr því. 
Mobile Media: Lokaritgerð sem gilti 100% 
Þeirrar þekkingar sem var krafist til að ná prófunum var efni úr fyrirlestrum og æfingatímum og 
lesefni sem var sett fyrir fyrir hvern fyrirlestur. 
Í tölvupóstum sem prófanefnd skólans sendi mér sögðu þeir mér alltaf að tala við ákveðinn 
aðila um skype nafn og kynningu sem ég þurfti að skila í prófi. Vandamálið var að þessi aðili 
svaraði mér aldrei svo daginn fyrir próf gafst ég upp og sendi aðstoðarkennaranum skype 
nafnið mitt og fyrirlestur. Einnig var mér gefin upp 23 janúar sem prófdagsetning í Business 
Foundations þangað til allt í einu 7. janúar var mér sendur póstur og mér tilgreint að prófið 
hafi víst alltaf verið 10. janúar, mér hafi einfaldlega verið gefnar vitlausar upplýsingar.  
 
Other 
 
Það er mjög góð aðstaða í skólanum og næstum alltaf borðpláss til að setjast niður og læra. 
Wifi aðgangurinn er mjög slæmur (netkerfið henti fólki út á 10 mínútna fresti ef það náði 
tengingu) og ég var byrjuð að taka með mér netsnúru til að geta komist á netið. Það er mjög 
auðveldur aðgangur að bókasafninu og það kostar ekki neitt. Á öðru hverju borði eru tölvur 
svo það var aldrei vandamál að komast í tölvu ef ég var ekki með fartölvu. Það vantar mjög 
upp á innra kerfið í skolanum en það var þó sendur töluvpóstur vikulega til nemenda með 
nýjustu fréttum frá skólanum og nýjustu upplýsingum. Næstum öllu efni þurfti að vera skilað 
útprentuðu í þremur eintökum með staðlaðri forsíðu og ef það er kóðaverkefni þarf að skila 
geisladiski með kóðanum, sem mér fannst vera afturför frá því sem er í HR þar sem flestu efni 
er skiluðu í gegnum innranetið. Einnig höfðu allir nemendur fengið síðu úthlutaða í byrjun 
náms þar sem þurfti að setja öll verkefni, eitthvað sem við skiptinemar vissum ekkert um og 



höfðum ekki aðgang að og enginn sagði okkur frá fyrr en kom að skilum og aðrir nemendur 
sögðu  okkur hvernig það gekk fyrir sig. Það vantaði mjög upp á upplýsingar um reglurnar í 
kringum verkefnaskil og lokapróf sem var óþægilegt því þeir leggja mjög mikið upp úr því að 
allt sé samkvæmt reglum.  

 
Description of Courses 

 
 Comments: Relevance, Difficult/easy, Practical/theoretical, Enrolment problems  
 
Example: 
Course name:  Prereq.  Exam  Major at RU Approved as 

(Common/elective/extra) 
2012001U   Enginn  Skriflegt Tölvunarfræði  Valfrjálst 
Business foundations  
 
1910003U  Enginn  Ritgerð     Valfrjálst 
Mobile Media and Social IT 
 
1910005U  Enginn  Munnlegt með verkefnavinnu                     Valfrjálst
                  
Co-design – Understanding and involving users 
………………………………………………………………………………………….. 

Please fill in all the courses you have taken  
 
 
 

Any other experiences: 

  
 
Names and e-mails: 
 
Olga Rún Kristjánsdóttir  233olga@gmail.com 
 


