
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  

You can write the report either in English or Icelandic 

 

Name of the University: Management Center Innsbruck (MCI) 

Names of the students: Magnús Ellert Bjarnason 

Exchange semester: Vor - 2014 
Faculty: International business & law 

 

 

I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 

 

1. Describe the school and its surroundings – very short:  

Skólinn er á besta stað, í miðbæ Innsbruck og má sjá alpana allt í kring. Ekki hægt 

að biðja um betri staðsetningu og útsýni.  
2. Current faculty divisions and special areas:  

International Business & Law var í sama húsnæði og flestar aðrar deildir MCI. 

Húsnæðið sjálft er ekki mjög stórt í samanburði við HR en allar aðstæður til 

fyrirmyndar enda aðal byggingin mjög ný. 

3. Number of students - graduate and undergraduate – number of exchange students: 

 Yfir 2500 nemendur í skólanum en ekki með fjölda skiptinema á hreinu. Skólinn er 

þó mjög alþjóðlegur og skiptinemar skipa þar frekar stórann hluta.  

4. Study structure:  

Kennt var í lotukerfi og var skipulagið töluvert frábrugðið því sem maður er vanur í 

HR. Mikill munur var á álagi eftir vikum en almennt var þó skipulagið tiltölulega 
þægilegt, þar sem maður gat einbeint sér að einu til tveim fögum í einu.  

 

II PRACTICAL INFORMATION  

 

Information before you left 

§ When did you receive the information package from the University? 

Um mánuði fyrir brott för og innihélt pakkinn allar helstu upplýsingar. Þær 

upplýsingar voru þó þegar til staðar á heimasíðu skólans þannig að pakkinn var 
ekki nauðsynlegur.  

§ Any difficulties? 

Engin vandræði  

 

Visa Procedure and travel experiences 

§ What problems, if any did you encounter?  

Engin vandamál 

§ Does the visa cost anything?  



Skráningargjaldið í borgina var 15 evrur fyrir 4 mánuði 

§ How did you order your ticket – any problems?  

Í gegnum netið og engin vandamál komu upp.  

 

Academic Calendar 

§ Arrival date – introductory week:  

Kom þangað 1. Mars og kynningarvikan var nokkrum dögum síðar.  

§ First day of the semester?  

8 mars.  

§ Last day of classes? 

13. Júní.  

§ Examination period?  

Fögin eru kennd sem lotuáfangar og eru lokapróf því yfir alla önnina. Seinustu 
vikuna var þó eiginleg próflokavika en vegna þess að ég hafði klárað flest 

lokaprófin yfir önnina voru einungis 2 próf þá. 

§ Any special events? 

       Mikið var um atburði fyrir skiptinemana og var því alltaf eitthvað í gangi. T.d. voru    

skipulagðar ferðir til Vínar og Ítalíu.  

 

Reception 

§ How was the reception at the school?  

Mjög góð. Alþjóðaskrifstofan var mjög hjálpleg í öllu og gerði fyrstu vikuna 

auðvelda fyrir.  

§ Was the administration and faculty well prepared for your arrival?  

Já. Fékk upplýsingapakka sem innihélt allt nauðsynlegt.  

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

Maður fékk buddy úr skólanum sem hjálpaði manni að koma sér fyrir. Annars sá 

alþjóðaskrifstofan um kynninguna. 
 

Housing 

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

Ég fann sjálfur húsnæði en það getur tekið smá tíma að finna hentugt húsnæði þar 

sem meginþorri upplýsinganna er á þýsku. 

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

Eina sem skólinn gerir er að benda manni á hvaða síðu maður getur fundið 

húsnæði.  
§ Any special issues or good ideas for prospective students?: 

Sækja um húsnæði snemma þar sem fljótt er að fyllast í þau húsnæði sem eru 

nálægt skólanum. Þeir sem sóttu seint um lentu í að vera langt í burtu frá bæði 

skólanum og miðbænum. 



 

Costs 

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

Innsbruck er talin dýr borg á austurrískan mælikvarða og var því leigan og matur 
frekar dýr, þó svipað og á Íslandi. Helsti kostnaðurinn í skólanum var 

prentkostnaður en maður fær ekki prentkvóta eins og hér, heldur kostar hvert 

einasta blað sem maður prentar.  

 

The International Office 

§ Is there an international office? : J 

Já, á annarri hæð skólans.  

§ Who is responsible for incoming exchange students?  

Margarethe-Karl-Goodwin, en hún var alltaf til að hjálpa.  

§ How does the international office function? 

Hún var alltaf opin á skólatíma og gat maður leitað til þeirra ef eitthvað kom upp. 

§ Do you receive all relevant information?: 

Já 

 

Exchange promotion 

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

exchange university?: 

Það var alþjóðlegur kvöldmatur þar sem fólk gat eldað mat frá sínu heimalandi en ég 

komst ekki á það. 

 

Social Activities 

§ How is your relationship with other students?: 

Mjög gott. Allir voru mjög opnir og auðvelt var að kynnast fólki.  
§ How is the relationship among the exchange students?:  

Almennt mjög gott.  

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

Erasmus skipulagði ýmsa viðburði og nokkrir nemendur voru hluti af því. 

§ Are there any special activities and gatherings for exchange students?:  

Já og nóg af þeim.  

§ How do you like it at the school?:  

Kennslan var almennt mjög góð og líkaði mér vel við skólann. Ekki skemmir fyrir 
hversu skemmtileg borg Innsbruck er. Mörg áhugaverð fög þó mikill munur hafi 

verið á erfiðileika þeirra.  

 

Culture and Language 

§ Do you have any language problems with the faculty or other students?: 



Nei 

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

Möguleikarnir eru góðir þar sem Innsbruck er á besta stað, bæði mjög stutt frá 

Þýskalandi og Ítalíu en það getur þó verið dýrt að ferðast með lest. Ódýrast er að 
leigja bíl með öðrum skiptnemum og er þá hægt að keyra til ótal borga.  

 

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?:  

Maður er opnari fyrir því að flytja aftur út í framtíðinni eftir þessa reynslu.  

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

Vonandi á jákvæðan hátt, sérstaklega bætt enskukunnátta.  
 

 

III ACADEMIC INFORMATION 

 

The Teaching situation 

§ In which language are the courses taught? Any problems?:  

Á ensku. Sumir austurrískir og þýskir kennarar voru með sterkan hreim en annars 

engin vandamál.  
§ How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU?:  

Ég myndi segja að HR væri almennt erfiðari en þó erfitt að segja til um það þar sem 

mikill erfiðleikamunur var á fögum í MCI. Sum fög voru mjög erfið og erfiðari í HR 

meðan að í öðrum fögum þurfti maður ekki mikið að læra.  

§ Is the teaching primarily practical or theoretical?  

Mest áhersla er lögð á praktísk gildi.  

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

Mikil hópvinna var í tímum en annars einstaklingsvinna.  

§ How is the workload compared to that at RU?  

Aðeins minna. Það komu þó vikur þar sem álagið var töluvert meira. Dreifingin á 

álagi hefði mátt vera betri en það komu vikur þar sem engir timar voru meðan að 

sumar vikur var skólinn alla daga frá 9-5 og oft árekstrar milli faga sem þýddi að 

maður þurfti að sleppa sumum tímum. 

§ How is the relationship between faculty and students?: 

Mjög opið og gott en hægt var að hafa samband við kennara ef eitthvað kom upp.  
§ What is the relationship between the students in the classroom?: 

Mjög gott. Ég var aðallega í tímum með austurrískum og þýskum nemum og 

auðvelt var að kynnast þeim. Flestir höfðu einnig mikinn áhuga á Íslandi. 

 

 



Required Literature 

§ Is the literature in English?:  

Já, allt.  

§ How do you estimate the level of the literature?:  

Svipað og í HR. Þó meira um stakar greinar en bækur.  

§ Is the literature used for detailed knowledge or a broad overview?:  

Yfirsýn yfir efnið.  

§ Is exam based on the literature or on the lectures?:  

Fór eftir fögum.  

 

Exams 

§ What types of exams were you given?:  

Skrifleg og öll próf voru 40 mín til klukkutími.  

§ What knowledge level was required to pass the exams?:  

60 % og yfir.  

 

Other 

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

Já, en það var þó í byggingunni á móti og aðgengið ekkert sérlega gott. Einnig voru 

þar flestar upplýsingar á þýsku.  
§ How is the access to the computers?  

Ekkert sérlega gott en nauðsynlegt er að vera með sína eigin tölvu.  

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

Innranetið er svipað og í HR en heitir það Sakai og eru allar helstu upplýsingar 

settar þar inn sem er mjög þægilegt.  

 

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) 

1234 finance  None  Written  Finance  Elective 

………………………………………………………………………………………….. 

Please fill in all the courses you have taken  

 



International Taxation (MUR-M-2-ACF-TAX-ILV) 
 

Skriflegt lokapróf. Erfiður áfangi. Aðallega praktísk nálgun en þó einnig smá fræðileg.  

 

European legal enforcement and arbitral jurisdiction  
 

Skriflegt lokapróf. Erfiður áfangi. Praktísk nálgun.  

 

English Communication II (MUR-M-2-ENG-ECO-ILV) 
 
 

Munnlegt lokapróf en einnig lokaritgerð. Auðveldur áfangi. Einungis praktísk nálgun og 

mjög gagnlegur áfangi með góðri kennslu.  

 

Business Related Information Law (MUR-M-2-IBS-BIL-ILV) 
 
 

Munnlegt lokapróf (kynning). Meðalerfiður áfangi. Bæði praktísk og fræðileg nálgun.  

 

Global Economic framework (MUR-M-2-IPE-GEF-ILV) 
 
 

Skriflegt lokapróf. Erfiður áfangi. Bæði praktísk og fræðieg nálgun. Mjög góð kennsla.  

 

Negotiation and conflict management (MUR-M-2-IPS-NCM-SE) 
 
 

Ekkert lokapróf. Auðveldur áfangi. Einungis praktísk nálgun. 

 

Presentation, rhetoric and moderation skills (MUR-M-2-IPS-PRM-SE) 

Munnlegt lokapróf og lokaritgerð. Auðveldur áfangi. Einungis praktísk nálgun.  

 

Recent developments in single European market (MUR-M-2-WOS-RED-SE) 
 

Skriflegt lokapróf. Erfiður áfangi. Aðallega fræðileg nálgun en ennig praktísk.  

 

Business Criminal law (MUR-M-2-ACF-BCL-ILV) 
 

Skriflegt lokapróf. Meðalerfiður áfangi. Aðallega praktísk nálgun.  

 

International Marketing (IFLV6512) 
 

Skriflegt lokapróf. Meðalerfiður áfangi. Praktísk nálgun. Eini áfanginn sem ég get alls 

ekki mælt með þar sem kennslan var alls ekki góð og því lítið hægt að græða á 

áfanganum.  



 

Introduction to the business of digital media (IFLV6530) 
 

Skriflegt lokapróf. Erfiður áfangi. Praktísk nálgun. Mjög áhugavert fag með góðri 

kennslu.  
 

 

International personnel management (MUR-M-2-HRM-IPM-ILV) 
 

Skriflegt lokapróf. Auðveldur áfangi. Einungis praktísk nálgun.  

 

Introduction to international business (IFLV6535) 
 

Skriflegt lokapróf. Meðalerfiður áfangi. Praktísk nálgun.  

 

 

  

Names and e-mails: 

Magnús Ellert Bjarnason - magnusb10@ru.is 


