
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  
You can write the report either in English or Icelandic 
 
Name of the University: Stockholm University 
Names of the students: María Klara Jónsdóttir 
Exchange semester:   Fall / Spring, 2013 
Faculty: Lagadeild 
 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Describe the school and its surroundings – very short 

Skólinn er staðsettur rétt fyrir utan miðbæ Stokkhólms. Það er mjög auðvelt að komast 
þangað þar sem lestinn stoppar beint fyrir framan. Skólalóðin er mjög falleg og nær yfir 
stórt svæði. Byggingar skólans eru dreifðar víðsvegar á skólalóðinni og það getur verið 
smá labb að komast á milli staða. 

2. Current faculty divisions and special areas. 
Science  - Humanities – Law – Social Science  

3. Number of students - graduate and undergraduate – number of exchange students 
67.000 nemendur – 62% konur og 38% karlar – 39% undir aldrinum 25 ára – 1.500 
skiptinemar 

4. Study structure 
• Social Sciences: 47% 
• Humanities: 29% 
• Law: 10% 
• Science: 14% 

 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Information before you left 
§ When did you receive the information package from the University? 

Alþjóðaskrifstofa skólans var í stöðugu sambandi við mann um leið og maður hafði fengið 
inngöngu. Stöðugt upplýsingaflæði tryggði að maður var ekki í neinum vafa með neitt. 

§ Any difficulties? 
Engir 

 
Visa Procedure and travel experiences 
Á ekki við – þurfti ekki Visa og beint flug til Stokkhólms 
§ What problems, if any did you encounter? 
§ Does the visa cost anything? 
§ How did you order your ticket – any problems? 
 
Academic Calendar 
§ Arrival date – introductory week 

Mætti 23. ágúst og kynningarvikann hófst 26. ágúst og stóð til 30. ágúst. Í 
kynningarvikunni var farið yfir almennar upplýsingar varðandi skólann og lífið í 
Stokkhólmi. Tel að það hafi verið faglega staðið að þessari viku, maður fékk allar þá 
upplýsingar sem manni vantaði og á sama tíma var vikan mjög skemmtileg. 

§ First day of the semester? 
Allar upplýsingar sem maður þurfti varðandi kúrsa og annað slíkt var að finna á innra vef 
skólans og þ.a.l. var maður ekki í neinum vandræðum að finna sína stofu og annað slíkt. 

§ Last day of classes? 
Hefðbundið líkt og heima 

§ Examination period? 
Önninni var skipt upp í tvær lotur sem var skemmtileg tilbreyting. Var í tveimur 15 eininga 
áföngum og þ.a.l. tvisvar sinnum í lokaprófum yfir alla önnina. Í seinni áfanganum var 
skiptinemum gefin kostur að þeyta lokaprófið fyrir jól svo við gætum farið heim yfir 
hátíðarnar. En vanalega eru lokaprófin í janúar.  

§ Any special events? 
Nei 



 
Reception 
§ How was the reception at the school? 

Til fyrirmyndar. Það var búið að senda manni tölvupóst með leiðbeiningum hvar maður 
átti að sækja lyklanna að íbúðinni sinni ásamt leiðbeiningum um hvernig maður kæmi sér 
þangað líka. Fyrsti dagurinn í kynningarvikunni var líka til fyrirmyndar. 

§ Was the administration and faculty well prepared for your arrival? 
Já, allt mjög auðvelt og aðgengilegt  

§ Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? 
SU er með svipað kerfi eins og HR-Buddies – maður átti kost á að óska eftir SU-Buddy 

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

Skólinn útvegaði húsnæði fyrir u.þ.b. 75% af skiptinemunum – ég var heppin að vera ein 
af þeim og fékk mjög fína íbúð í nágrenni Stokkhólms. 

§ What support did you receive from the school in locating housing? 
Sótti um að fá útvegaða íbúð frá SU sem gekk eftir 

§ Any special issues or good ideas for prospective students? 
Fylgjast vel með tölvupóstum og upplýsingum frá skólanum um hvenær sækja eigi um 
húsnæði. 

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

Uppihald og húsnæði var dýrasti þátturinn að sjálfsögðu. Allt var dýrara en heima. 
Bókakostnaður gat verið mikill en fór eftir  áföngum.   

 
The International Office 
§ Is there an international office?  

Já staðsett í húsnæði á skólalóðinni þar sem starfsfólk er mjög hjálpsamt 
§ Who is responsible for incoming exchange students? 

Alþjóðaskrifstofa SU 
§ How does the international office function? 

Vel, þau voru ávalt tilbúin að aðstoða 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 dagur líkt og HR er með í SU en því miður gat ég ekki tekið þátt í 
honum sökum veikinda. 

 
Social Activities 
§ How is your relationship with other students? 

Mjög gott, allir sænsku nemendurnir voru vingjarnlegir og tilbúnir að aðstoða mann og 
sýna manni um Stokkhólm. 

§ How is the relationship among the exchange students? 
Kynntist yndislegu fólki sem ég á eflaust eftir að eiga í samskiptum við í gegnum árin.  

§ Is there a student organization, and if so, are the exchange students part of it? 
Já fyrir hverja deild, þ.e. fyrir lagadeild, viðskiptadeild o.s.frv. og svo ein 
heildarstúdentasamtök sem gæta hagsmuna allra nemendanna.  

§ Are there any special activities and gatherings for exchange students? 
Margt og mikið í boði í hverri einustu viku. 

§ How do you like it at the school? 
Líkaði rosalega vel við. Yndislegur skóli með frábærum kennurum. 

 
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? 



Mjög miklir 
 
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? 
Menningarmunurinn á Íslandi og Svíþjóð er að sjálfsögðu ekki mikill, en maður lærði mjög 
mikið á að umgangast fólk frá öllum heimshlutum þ.e. öðrum skiptinemum, og upplifði 
menningarmuninn þar og það var mjög áhugavert og skemmtilegt. 

§ How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? 
Ég hugsa að þetta hafi opnað huga manns að því leiti að heimurinn er ekki eins stór 
lengur og maður áttar sig á því hvað er í raun og veru auðvelt að flytja til annars lands og 
aðlagast umhverfinu. Þ.a.l. hefur þetta mikil og jákvæð áhrif hvað varðar starfsframa 
manns eða áframhaldandi nám erlendis.  

 
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
§ In which language are the courses taught? Any problems? 

Var eingöngu í áföngum fyrir skiptinema sem voru allir kenndir á ensku 
§ How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? 

Mjög sambærilegt þótt að kennsluaðferðirnar hafi verið ólíkar 
§ Is the teaching primarily practical or theoretical? 

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

Já, en mjög mismunandi eftir áföngum 
§ How is the workload compared to that at RU? 

Sambærilegt 
§ How is the relationship between faculty and students? 

Mjög gott, hver kennari hefur aðstoðarmann sem hægt er að nálgast og svarar öllum 
þeim fyrirspurnum sem maður hefur. 

§ What is the relationship between the students in the classroom? 
Mikið lagt upp með þátttöku í tímum sem leiddi til þess að samskipti milli nemanda voru 
mikil og þ.a.l. skapaðist skemmtilegt andrúmsloft og samband á milli nemenda. 

 
Required Literature 
§ Is the literature in English? 

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

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

Mismunandi eftir áföngum 
§ Is exam based on the literature or on the lectures? 

Báðu 
 
Exams 
§ What types of exams were you given? 

Í fyrra áfanganum var þriggja daga heimapróf og í seinni áfanganum var lokaritgerð og 
kynning á henni ásamt því að kynna og gagnrýna aðra ritgerð frá nemanda. 

§ What knowledge level was required to pass the exams? 
Mjög sambærilegt og í HR 

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

Já 
§ How is the access to the computers?  

Aðgengilegt og auðvelt  
§ How is IT used in the teaching or as a distributor of information? 

Fæstir notuðust við tölvur í tímum. Kennarar prentuðu út glærur fyrir mann. 
 



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) 
Modern Approaches to 
Legal Reasoning  None  Home exam Law  Common
 Difficult 
 
Comparative Law None  Essay  Law  Common 
 Fair 
………………………………………………………………………………………….. 
Please fill in all the courses you have taken  
 

Any other experiences: 
  
 
Names and e-mails: 
The International Office will appreciate if you will inform about your e-mail addresses, so that 
other students can contact you for more information. 
 
María Klara Jónsdóttir 
mariaklarajons@gmail.com 
 


