
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  

You can write the report in English or Icelandic 
 
Name of host University: Universita Cattolica Del Sacro Cuore 
Department/school you studied within: Economics 
 
Name (student): Hinrik Hinriksson 
Exchange semester:   (Fall) / Spring, 2014 
School at RU: MSc International Business & Marketing 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Briefly describe the school and its surroundings  
 
Skólinn er staðsettur á nokkrum stöðum, miðsvæðis í Milano Borg. Aðalbyggingin er í um 10 
mínútna göngufjarlægð frá Dómkirkjunni en aðrar byggingar eru í mesta lagi 2-3 
lestarstoppum frá aðalbyggingunni. 
 
2. Please list the current faculty divisions and special areas. 

 
Þarna er Finance, Economics og Management deild t.d. Það eru svo mun fleiri deildir á 
Bachelor stigi, t.d. listir, sálfræði, lögfræði eða bókmenntir. 
 
3. Number of exchange students 
 
Hef ekki nákvæma tölu, en þeir hafa verið í kringum 150 frá öllum heimshornum, en þó 
eitthvað minna af Asíubúum. 
 
4. Study structure 
 
Í mínum áföngum þá voru fyrirlestrar sem enda síðan á 100% í lok annar. En í einum þeirra 
skilaði ég miðannar skýrslu. 
 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Pre – Departure:  Quality of Information before you left 
 When did you receive the information package from the University? 
 
Ég fékk allar upplýsingar sem ég þurfti 2-3 mánuðum fyrir komuna með tölvupósti. Svo þegar 
ég staðinn var komið voru allar upplýsingar veittar á kynningardögum. 
 
 Any difficulties, such as communication or late responses?  
 
Ítalar eru nú ekki þeir bestu í ensku, en þeir reyna alltaf og eru mjög vingjarnlegir og 
hjálpsamir. Eina erfiða var að “innranetið” þeirra er ekki á ensku. 
 
Academic Calendar – important dates 
 Arrival date – introductory week: 
 
Ég lenti í Milano 31. Ágúst. En kynningar hófust 2. September og lauk 4. September. 
 
 First day of the semester: 

 
Ítölskunámskeið hófst Mánudaginn 8. September og lauk Föstudaginn 19. September með 
lokaprófi. Kennslustundir í flestöllum áföngum byrjuðu síðan Mánudaginn 22. September. 
 
 Last day of classes: 
 
Fer algjörlega eftir áföngum. Tveir af mínum áföngum voru með sínar síðustu kennslustundir í 
lok Nóvember, en ég er ennþá í kennslustundum fram til 16. Janúar í þeim þriðja. 



 Examination period:  
 
Prófin mín voru 5. Desember, 15. Desember og svo 16. Janúar. 

 
Reception of incoming students – describe how you were welcomed 
 Was the administration and faculty well prepared for your arrival? 

 
Já mjög svo, þau tóku mjög vel á móti okkur og kynntu allt sem hægt er að kynna. Svo var 
auðvelt að leita til þeirra og þau svöruðu vel tölvupóstum. 

 
 Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? 
 
Já, þau gerðu það og fylgdu okkur út alla önnina. 
 
Housing 
 Did you have housing at your disposal or did you have to find your own housing? 
 
Ég fann mitt eigið húsnæði í gengum fyrirtækið Houses4you. Mæli eindregið með að senda 
tölvupóst til þeirra ef einhver er að leita. 
 
 What support did you receive from the school in locating housing? 
 
Ég fékk kynningu á samstarfsfyrirtæki þeirra MIL Service. Margir nemendur nýttu sér það en 
vönduðu þeim ekki sögurnar. 

 
 Any special issues or good ideas for prospective students? 
 
Já, Alls ekki missa af kynningardögum og Ítölsku námskeiðinu í byrjun annar. Gríðarlega 
mikilvægt uppá það að kynnast fólki strax. 
 
Costs 
 Describe the most important expenses such as rent, books, food, etc. 
 
Borgaði 600 Evrur á mánuði með öllu inniföldu. Súpermarkaðurinn sem ég notaði “Esselunga” 
er að jafnaði ódýrari en t.d. Bónus heima og hráefnið gott.  
 
 General cost of living 
 
Er nú ekki með fastar tölur en þetta er mjög dýrt. Hinsvegar gerir LÍN ágætlega við 
skiptinemendur og Erasmus styrkurinn góður. En ég endaði samt í 300 þúsund króna 
yfirdrætti. En á móti hef ég ferðast mjög mikið og versla mikið af fötum. 
 
The International Office 
 Who is responsible for incoming exchange students? 
 
Alþjóðaskrifstofan sem er 5 mín ganga frá Aðalbyggingunni. 
 
 Did you receive good service from the office?  
 
Já, einstaklega góða. 
 
 Do you receive all relevant information? 
 
Já, og ef mig vantaði eitthvað þá gat ég spurt og fengið það. 
 
Exchange promotion 
 What kind of activity did you take part in to promote exchange studies at your host 

university? 
 



Það voru engar ákveðnar athafnir, heldur vekur gríðarlega athygli að vera frá Íslandi og sá 
eini þaðan. Endalaust spurt og ekkert nema gott að segja um skólann enda virðist HR vera 
mörgum skrefum framar en Cattolica. 
 
Social Activities 
 How was your relationship with other students? 
 
Það var mjög gott, og hófst strax frá fyrstu viku og mun halda áfram um ókomna tíð. 
 
 How was the relationship among the exchange students? 
 
Það var einnig mjög gott. Allir voru mjög opnir fyrir því að kynnast gera hluti saman. 
 
 Is there a student organization, and if so, are the exchange student’s part of it? 
 
Já það voru nokkur, en Erasmus félagið var þó töluvert útaf fyrir sig. En þó voru margir 
sameiginlegir atburðir og ég þekki nokkra fasta nemendur þarna núna. 
 
 Are there any special activities and gatherings for exchange students? 
 
Já, alveg endalaust. 
 
 Did you participate actively in social activities?  
 
Já, það gerði ég. Þó aðallega innan Milano, en ekki stóru, löngu ferðirnar þar sem ég kaus að 
fara á staðina sjálfur í minni hópum. 
 
 
Culture and Language 
 Did you have any language problems with the faculty or other students? 
 
Já örlítið við skólastarfsmenn, en þegar ég lít til baka hefði ég ekki viljað hafa það öðruvísi. 
Ítalskan er betri fyrir vikið. En allir nemendur kunnu ensku. 
 
 How are the possibilities to experience the country and the culture? 
 
Alveg fullkomið. Milano er fullkomin staðsetning til þess að fara til einstakra staða sem eru 
ekki langt í burtu. 
 
 Any recommendations for students? 
 
Mæta á kynningar og fara í Ítölsku námskeiðið! 
 
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? 
 
Algjörlega ómetanleg reynsla. Héðan í frá verður Milano og Ítalía eins og mitt annað heimili og 
svo mun ég eiga vini um allan heim. 
 
 How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? 
 
Ég trúi að það muni hafa mjög góð áhrif. Alþjóðleg reynsla er eftirsóknarverð. 
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
 In which language are the courses taught?  
 
Það er hægt að velja áfanga á bæði Ensku og Ítölsku. 



 How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? 
 
Öll aðstaða fyrir nemendur í HR er alveg mörgum skölum hærri. Kennslustofurnar í HR eru 
mikið flottari og þægilegri og ég saknaði þess mjög að geta lært fram á kvöld/nótt í skólanum. 
Í Cattolica var ekki opið um helgar og ekki eftir kl 20 á virkum dögum. Ég mundi segja að 
námið væri þó jafnerfitt en mjög ólíkt. Það er meira krafist af þér um miðja önn í HR en 
lokaprófin í Cattolica voru snúnari. T.d. með 6 valmöguleika í krossa spurningum, 1,2 eða 3 
svör gátu verið rétt og svo dregið frá fyrir rangt svar. Prófin tóku þó bara klukkutíma sem mér 
finnst betra því það er hrikalegt í nútímanum að skrifa á blað í þrjá tíma. Lokapróf eiga að 
færast yfir á tölvur. 
 
 Is the teaching primarily practical or theoretical? 
 
Ætli þeir séu ekki Theoretical þar sem lítið var um verkefni í kennslustundum, en misjafnt þó 
eftir áföngum. 
 
 Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? 
 
Misjafnlega. Í Project management var töluvert af því, en minna í International Business 
Management. 
 
 How is the workload compared to that at RU? 
 
Það er mjög svipað. Það koma hæðir og lægðir. 
 
 How is the relationship between faculty and students? 
 
Mjög fínt. Eins og ég segi, Ítalar vilja alltaf hjálpa og eru mjög vingjarnlegir. 
 
 What is the relationship between the students in the classroom? 
 
Mjög gott líka. Ég tók ekki eftir neinu neikvæðu. 
 
Required reading 
 Was all required reading in English? 
 
Já, nema þú þurftir að finna það í gegnum “Innranet” á Ítölsku. Það var eini gallinn. 
 
 Is the reading material used for detailed knowledge or a broad overview? 
 
“Detailed knowledge”, klárlega. 
 
 Were examinations based on the reading or on the lectures? 
 
Prófin byggðu á kennslubók, raundæmum (cases) og fyrirlestrum. 
 
Exams 
 Please describe what types of exams were you given? 
 
Einkunnagjöf er frá 0-30 og þarf að fá 18 eða hærra til að standast áfangann. 
 
Project Management: Þrjár ritgerðarspurningar (Blaðsíða hver) og gildir 10 punkta hver af 30. 
45 mínútur til að ljúka prófinu. 
 
International Business Management: 10 Krossaspurningar með allt að 6 svarmöguleikum. 1,2 
eða 3 svör gátu verið rétt í hverri spurningu og dregið var frá (-1) fyrir hvert rangt svar. Tvær 
ritgerðar spurningar (blaðsíða hvor). Ein klukkustund til að ljúka prófinu. 
 
Advanced Business English: Munnlegt próf sem tekur um 15 mínútur. 
 



Other 
 Do students have easy access to the library and its resources? 
 
Já þeir hafa það, nema það er lokað um helgar og eftir klukkan 8 á kvöldin. Svo tala flestir 
starfsmenn bókasafnsins ekki ensku. 
 
 How is the access to the computers?  
 
Það er mjög lítið um tölvunotkun hjá nemendum. En það eru borðtölvur í kringum bókasafnið 
og á sumum göngum sem er auðvelt að fara í. 
 
 How is IT used in the teaching or as a distributor of information? 
 
Tæknin er ekki þeirra sterkasta vopn, það er nokkuð ljóst. Í einum tímanum skrifaði kennarinn 
t.d. á glæru á ljósvarpa og nemendur skrifuðu glósur úr því. Innranetið þeirra var eingöngu á 
Ítölsku og það var mjög mikið vesen að prenta. 

 
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 
………………………………………………………………………………………….. 
 
1.International Business Management – None – Written – International Business – Elective 
 
2. Project Management – None – Written – International Business – Elective 
 
3. Advanced Business English – Business English – Oral – International Business - Elective 

Please fill in all the courses you have taken  
 

Any other experiences you would like to talk about? 

 
Það var mjög sérstakt að mæta í Lokapróf sem átti að byrja 12 en byrjaði svo ekki fyrr en half 
tvö. Ekkert próf byrjaði á slaginu enda eru Ítalar þekktir fyrir að vera seinir og ekkert að 
stressa sig. 
 
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. 
 
hinrikh10@ru.is 


