
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  

You can write the report in English or Icelandic 

 

Name of host University: La Salle Ramon Llull University 

Department/school you studied within: Viðskiptadeild 

 

Name (student): Rut Kristjánsdóttir og Sara Kristín Rúnarsdóttir 

Exchange semester: Haustönn 2015 

School at RU: Viðskiptadeild 

 

I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 

 

1. Briefly describe the school and its surroundings  

La Salle er einkarekinn skóli undir Ramon Llull háskólakeðjunni. Skólinn er staðsettur í 

einu af fínni hverfum Barcelona þar sem tekur um 30 mín að komast frá miðbænum í 

skólann með strætó eða metro, en auðvelt er að ferðast í hann hvaðan sem er þar sem 

samgöngurnar eru mjög góðar. Skólinn er með viðskipta-, arkitektúr-, verkfræði- og 

Animation & VFX- deildir sem kenndar eru í mismunandi byggingum á skólalóðinni. Það 

er rækt, kaffitería og bókasafn á skólalóðinni. 

 

2. Please list the current faculty divisions and special areas. 

Skólinn hefur viðskiptadeild, arkítektar deild og verkfræðideild sem er allt í sitthvorum 

húsunum. 

 

3. Number of exchange students 

Sirka 80 

 

4. Study structure 

Skólaárinu er skipt upp í tvær annir en haustönnin byrjaði 15.september og endar í lok 

janúar. Þar sem HR byrjar í byrjun janúar, fengum við að taka lokaprófin okkar í lok 

desember til þess að klára áður en HR byrjaði. Það var í raun ekkert mál þar sem við 

töluðum við kennarana okkar strax í byrjun annarinnar, en það var þá líka nóg að gera 

síðasta mánuðinn í skólanum. Hver áfangi í skólanum er frá 4-6 ECTS. Það voru ekki 

margir 6 ECTS áfangar í boði fyrir okkur og tókum við því aðeins 24 einingar þessa 

önnina. Það voru miðannarpróf í flestum áföngunum og mjög lítið um skilaverkefni í 

hverju fagi fyrir sig. Tímarnir eru settir þannig upp að kennararnir leggja mikið upp úr því 

að nemendurnir taki virkan þátt í tímunum og var það stór partur af lokaeinkunninni. 

Tímarnir eru í 1 klst fyrir sig og kennt er í litlum skólastofum, meira einsog í menntaskóla 

heldur en háskóla. Ekki er ætlast til þess að nemendur séu í tölvum í tímum, og alls ekki 

að kíkja í símann sinn. Nemendur sem eru í tölvunni skulu sitja fremst svo það sé pottþétt 



að glósa en ekki að gera neitt annað og ef kíkt er á símann má eiga hættu á að vera hent 

út úr tímanum. 

 

II PRACTICAL INFORMATION  

 

Pre – Departure:  Quality of Information before you left 

 When did you receive the information package from the University? 

Við fengum staðfestingu á skólavistinni u.þ.b. 2 ½ mánuði áður en skólinn átti að byrja. 

Einnig fengum við þá staðfestingu á því hvaða áfangar voru í boði fyrir okkur að taka. 

 

 Any difficulties, such as communication or late responses?  

Mesta vandamálið var að finna áfanga sem við gátum tekið og fengið metna inn í HR. 

Það var lítið um 6 ETCS áfanga og ekki margir sem hægt var að fá metna sem 

skylduáfanga. Skráningin í tímana var vandamál hjá okkur þar sem við skiluðum inn 

skráningunni í byrjun september á kynningardegi og fengum engar upplýsingar um að 

það væri ekki nóg og þar af leiðandi var tími sem við áttum að fá metinn sem 

skylduáfanga inn í HR orðinn fullur og við þurftum að hafa samband við HR til þess að fá 

upplýsingar um hvað við gætum tekið í staðinn og á sama tíma að vera í sambandi við La 

Salle um það hvort við gætum tekið þá tíma. Þar sem við vorum að taka áfanga frá 1,2 og 

3 ári úti þá var smá púsluspil að setja stundatöfluna okkar saman. Öll vandamálin leystust 

á endanum (mjög seint þó) og við fengum að sitja tímann sem átti að vera fullur. 

 

 

Academic Calendar – important dates 

 Arrival date – introductory week: 

Þar sem við höfðum hvorugar komið til Barcelona áður þá vildum við kynnast borginni 

áður en skólinn byrjaði og einnig að leita okkur að húsnæði. Við komum til Barcelona 

22.ágúst með beinu flugi frá Icelandair en skólinn byrjaði þó ekki fyrr en 15.september. 

Vikuna fyrir var kynningardagur þar sem við röltum um skólalóðina með starfsmanni sem 

hélt svo fyrirlestur um skólann og gaf upplýsingar um hvernig væri best að leita sér að 

húsnæði. Önnin klárast í lok janúar, en hjá okkur og fleiri skiptinemum endaði hann 

18.desember og tókum við próf og skiluðum lokaverkefnum frá byrjun des þangað til við 

fórum heim. 

 

 First day of the semester: 

 

15. september  

 

 Last day of classes: 

 



Þar sem við fórum fyrr heim þá var okkar síðasti dagur 18. Desember, en þeirra önn 

klárast um miðjan febrúar með síðasta kennsludag um miðjan janúar 

 

 Examination period:  

Hjá okkur var það 10-18. Desember en hjá þeim er það 15. Janúar – 15. febrúar sirka 

 

Reception of incoming students – describe how you were welcomed 

 Was the administration and faculty well prepared for your arrival? 

Hvorki né. Það voru vandamál með skráningu á tímunum sem tók óralangan tíma að 

laga.  

 

 Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? 

Nei, aðeins starfsmaður skólans sem sýndi okkur um svæðið. 

 

Housing 

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

Við þurftum að finna okkar eigin húsnæði sem var lang lang stærsta vandamálið okkar. 

Þar sem þessi tími sem við vorum úti er “mjög stuttur” þá vildi engin leigja okkur og svarið 

sem við fengum var yfirleitt að langtíma leiga væri aðeins möguleiki. Við eyddum um 1 ½ 

mánuði í að leita að íbúð og enduðum á að vera á campusnum í einn mánuð sem er 

dýrasti kosturinn sem hægt er að velja. Við enduðum þó á frábærri íbúð alveg miðsvæðis 

í Eixample hverfinu sem við mælum mjög mikið með.  

 

 What support did you receive from the school in locating housing? 

Fengum litla sem enga hjálp. Í kynningunni sýndi einn starfsmaðurinn okkur síðu þar sem 

hægt væri að leigja íbúðir og hvaða hverfi væru fín. 

 

 Any special issues or good ideas for prospective students? 

Byrja frá upphafi á því að skrá sig inná allar housing Barcelona síður sem hægt er að 

finna. Þar er hægt að finna fullt af fólki sem er að leita sér að meðleigjendum sem og 

íbúðir til leigu. Passa líka að fá að skoða íbúðina áður en eitthvað er borgað. Það eru 

helling af leiguskrifstofum sem eru með fullt af íbúðum til leigu en þær taka allar mjög hátt 

gjald. Á endanum gæti verið fínt að leigja í gegnum þær þar sem ef einhver vandamál 

koma upp þá hjálpa þau til. 

Við vorum stressaðar um myglu hjá okkur þar sem ýmis merki voru um það í íbúðinni. Við 

höfðum því samband við leiguskrifstofuna sem sendi tryggingarmann og menn til þess að 

mæla rakann í íbúðinni hjá okkur oftar en einu sinni. 

Við mælum með að vera miðsvæðis þar sem þar er skemmtilegast að vera. Eixample og 

Gracia hverfin eru mest heillandi að okkar mati og helst ekki taka íbúð í El Raval, það er 

ástæða fyrir því að þar er ódýrast að leigja. 



 

Costs 

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

Aðal kostnaðurinn fór í leigu, mat og uppihald. Leigan á íbúðinni fyrir okkur tvær var 900 

evrur á mánuði með öllu inniföldu. Ofan á það borguðum við í upphafi 900 evrur til 

leiguskrifstofunnar. Einnig var tryggingargjald 900 evrur sem greitt er þó til baka eftir 

dvölina. Það er dýrara að leigja miðsvæðis en peninganna virði þó. 

 

 General cost of living 

Það er ódýrara að versla í matinn í Barcelona heldur en á Íslandi og mælum við með t.d. 

Mercadona. Það er í raun ekkert svaka dýrt að fara út að borða en verður dýrara eftir því 

meira miðsvæðis sem maður er og mælum við ekki mikið með að borða á Römblunni þar 

sem þau eru vel meðvituð um fjölda túrista og verðsetja sig eftir því. 

 

Við keyptum okkur þriggja mánaðakort sem hægt var að nota í allar samgöngur. Kortið 

kostaði 105 evrur og borgaði sig fyrir okkur þar sem við tókum metro eða strætó í og úr 

skóla á hverjum degi. Til þess að geta tekið hjól á leigu sem eru út um alla borgina þarf 

maður að vera með NIE númer sem við fengum okkur ekki. Við mælum þó með því fyrir 

þá sem ætla sér að vera í ár. Það er nánast alltaf hjólaveður í Barcelona. 

 

Við eyddum ekki neinu í bækur þar sem hægt var að finna bækurnar sem við þurftum á 

bókasafni skólans og einnig á netinu. Kennararnir voru mikið með útprentuð case sem við 

unnum með í tímum. 

 

Rafmagn og heita vatnið er mjög dýrt í borginni. Það hafði þó ekki áhrif á okkur þar sem það 

var innifalið í leigunni okkar (sem telst mjög óvenjulegt). Við vorum þó beðnar um að muna 

eftir að slökkva alltaf ljósin og vera sparleg í notkun á vatni og rafmagninu. 

 

The International Office 

 Who is responsible for incoming exchange students? 

Talullah Forrest 

 

 Did you receive good service from the office?  

Já á endanum. Þurfti oft að senda nokkur email og reka á eftir málum.  

 

 Do you receive all relevant information? 

Já, á endanum 

 

 

 



Exchange promotion 

 What kind of activity did you take part in to promote exchange studies at your host 

university? 

Það var ekkert svoleiðis í skólanum. 

 

Social Activities 

 How was your relationship with other students? 

Þar sem tímarnir byggast mikið á því að nemendur taki virkan þátt þá voru tímarnir miklir 

umræðutímar þar sem maður kynntist nemendunum smávegis. Þeir voru allir mjög 

almennilegir en við vorum ekki með þeim fyrir utan skólatíma, aðeins þegar við vorum að 

vinna í hópaverkefnum. 

 

 How was the relationship among the exchange students? 

Þar sem það eru allir í sömu stöðu og þú þá eru allir vinalegir við þig og opnir fyrir því að 

kynnast þér. Það var því mjög gott. 

 

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

Það var mjög lítið um að vera á vegum skólans, nánast ekki neitt. 

 

 Are there any special activities and gatherings for exchange students? 

Nei. 

 

 Did you participate actively in social activities? 

Við mættum í “Welcoming dinner” sem haldið var á skemmtistað á vegum stúdentaráðs í 

skólanum. Svo var dinner áður en allir fóru í jólafrí sem við komumst því miður ekki á. 

Fyrir utan það var lítið í gangi á vegum skólans. 

 

 

Culture and Language 

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

Skólinn er katalónskur og því margir nemendanna sem tala katalónsku. Þar sem við 

vorum aðeins í tímum sem kenndir voru á ensku þá voru engir tungumálaerfiðleikar þó 

nemendurnir töluðu oft katalónsku sín á milli. 

 

Hinsvegar kunna Spánverjar margir hverjir ekki ensku og gat það oft skapað smá 

vandamál útí búð eða á veitingastöðum. Það reddaðist þó yfirleitt á endanum með hjálp 

Google translate. Við redduðum okkur oft á spænsku en kunnum ekki stakt orð í 

katalónsku og því gat það verið smá vandamál. 

 

 How are the possibilities to experience the country and the culture? 



Barcelona er æðisleg borg þar sem endalaust er hægt að skoða. Við löbbuðum mikið um 

og við það minnkaði borgin mikið en við sáum alltaf eitthvað nýtt. Auðvelt er að ferðast á 

milli helstu staðana með metro/strætó en við mælum með að rölta um borgina og upplifa 

hana þannig. 

 

 Any recommendations for students? 

Taka strætó eða labba á milli, ekki taka metro. Borgin er lítil þegar maður kynnist henni, 

og er það mun auðveldara í gegnum strætó eða labb. Mælum svo líka með því að skrá 

ykkur í spænsku skóla/námskeið. Allir í Barcelona kunna spænsku þó hún sé ekki töluð, 

og því munu allir skilja ykkur betur ef þið talið spænsku. 

 

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? 

Að kynnast fólki frá mismunandi löndum hefur haft frábær áhrif á okkur. Maður fær að 

upplifa nýja menningu og einnig að heyra hvernig menning er í öðrum löndum frá 

nemendunum sem voru þaðan. Einnig voru kennararnir okkar frá mismunandi löndum og 

deildu þeir sögum af sinni upplifun. Heimurinn stækkar í raun mikið við þetta og við sjáum 

hvað við höfum það gott á litla Íslandi. Við teljum það mikilvægt að stíga aðeins fyrir utan 

þægindarhringinn og upplifa eitthvað þessu líkt. 

 

 How do you think the exchange experience influences your future career 

possibilities? 

Það er bara jákvætt að hafa stundað nám í öðru landi þar sem maður upplifir nýja hluti. 

Þetta gaf okkur sýn á það hvernig það væri að fara í master seinna meir í öðru landi og er 

Barcelona klárlega borg sem kemur til greina eftir þessa upplifun. 

 

III ACADEMIC INFORMATION 

 

The Teaching situation 

 In which language are the courses taught?  

Tímarnir voru kenndir á Ensku. Kennslutímarnir líkjast meira menntaskólatímum heldur 

en háskólatímum og spilar það kannski mikið inní að stofurnar eru litlar og alltaf með færri 

en 30 nemendum í tíma hverju sinni. Það er mikið lagt upp úr umræðutímum og mikið 

unnið með case, en farið er yfir glærur í bland við umræðutímana. 

Verkefnaálagið er ekkert í líkingu við HR. Það er lítið um verkefni yfir önnina, aðeins í 

miðannarprófatímanum og lokaprófunum var smá álag, annars var þetta frekar rólegt og 

meira um að lesa smá heima fyrir tíma og taka svo þátt í tímunum. 

Kennararnir sem við vorum með voru margir hverjir yndislegir og alltaf til í að hjálpa, en 

mismikið þó. Það var hægt að leita til þeirra með vandamál fyrir utan skóla og ein ætlaði 



meira segja að redda okkur íbúð þegar við vorum í þeim erfiðleikum. Í tímum eru 

nemendurnir sífellt að ræða saman um það sem sett er fyrir í hverjum tíma fyrir sig og því 

gott samband milli þeirra í tímum. 

 

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

Miklu miklu auðveldara. Eins og við sögðum fyrir ofan, þetta er mjög líkt menntaskóla hér 

á Íslandi. 

 

 Is the teaching primarily practical or theoretical? 

Theoretical 

 

 Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? 

Mix af öllu. Mjög mikið af group works í tímunum sjálfum 

 

 How is the workload compared to that at RU? 

Mjög lítið 

 

 How is the relationship between faculty and students? 

Fínt, auðvelt aðgengi að öllum kennurunum og skrifstofumeðlimum. 

 

 What is the relationship between the students in the classroom? 

Mjög fínt. 

 

Required reading 

 Was all required reading in English? 

Allt námsefni, glærur og case var á ensku. Það var mjög mikilvægt að mæta í tímana þar 

sem prófin voru mikið úr því sem rætt var þar.  

 

 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? 

Byggt á fyrirlestrum 

 

Exams 

 Please describe what types of exams were you given? 

Í valáföngunum þá tókum við próf sem voru case, en í venjulegu áföngunum þá voru bara 

venjuleg skrifleg próf með spurningum og krossum 

 

Other 



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

Bókasafnið er á neðri hæð einnar byggingarinnar á skólalóðinni og ekkert mál að vera þar 

og fá að nota bækurnar sem í boði voru. 

 

 How is the access to the computers?  

Það reyndi ekkert á það hjá okkur þar sem við vorum með okkar eigin tölvur. 

 

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

Það er innra net, sem er reyndar mjög slakt. En annars notuðu kennarar skjávarpa í 

tímum. 

 

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  

 

Course name:  Prereq.  Exam  Major at RU Approved as 

(Common/elective/extra) 

AD014-Principles of Finance  None Written  Fjármál  Skylduáfangi 
 
AD040-International Business None Written  Alþóðaviðskipti Skylduáfangi 

 

AD048-Applied Research None Verkefni Markaðs- Skylduáfangi  
Management and Technology    rannsóknir    
  
AD053-Sports Marketing None Verkefni Valfag  Valfag 
 
AD077-Sport business  None Written  Valfag  Valfag 
 
 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Any other experiences you would like to talk about? 

Nei 

 

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. 

 

Rut Kristjánsdóttir – rutk14@ru.is 

mailto:rutk14@ru.is


Sara Kristín Rúnarsdóttir – sarar14@ru.is 

 


