
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  
You can write the report in English or Icelandic 
 
Name of host University: Tilburg University  
Department/school you studied within: Economics and Management 
 
Name (student): Hinrik Wöhler & Þorkell Kristinsson 
Exchange semester: Fall   Fall 2014 
School at RU: Business 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Briefly describe the school and its surroundings  

- Skólinn er mjög flottur, campusinn mjög stórt og afar auðvelt að villast. Skólinn er 
staðsettur 2 km frá miðbæ Tilburg. Við bjuggum ekki á campus heldur í 4km 
fjarlægð, það var ágætt að fá sér korter hjólatúr á morgnanna.  

2. Please list the current faculty divisions and special areas. 
- Við stunduðum nám við Economics and management deildina. Það var flott og 

nútímaleg bygging þrátt fyrir það voru stofurnar óþægilegar og lélegar.  
3. Number of exchange students 

- Það voru gríðarlega margir skiptinemar, sem komu frá öllum heimshornum. Held 
að það var talað um að það væri kringum 10% skiptinemar. 

4. Study structure 
- Hollendingurinn skipuleggur námið á þann veg að öll verkefni og próf eru á sama 

tíma í desember sem er hrikalega mikil vinna á sama tíma. Það er ekki mikið álag 
í september og október en þar að leiðandi nóvember og desember ekkert spes. 

 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Pre – Departure:  Quality of Information before you left 
§ When did you receive the information package from the University? 

o Samskipti voru til fyrirmyndar enda vill Hollendingurinn hafa allt á tandurhreinu. 
Við fengum allar upplýsingar í tíma fyrir brottför og ekkert vesen. Held að 
seinustu upplýsingarnar komu tveimur viku fyrir brottför en allar helstu 
upplýsingar komu sirka tveimur mánuðum áður. 

§ Any difficulties, such as communication or late responses?  
o Það var einstaka tilvik þegar við vorum að vesenast með áfangaval sem skilaboð 

voru ekki svöruð um leið, oftast var svarað strax samt. 
 
 
Academic Calendar – important dates 
§ Arrival date – introductory week: 

o 15.ágúst, þá átti maður að vera kominn í intro daganna. 
§ First day of the semester: 

o Önnin sjálf byrjaði í byrjun september. 
§ Last day of classes: 

o Mánaðarmót nóvember/desember 
§ Examination period:  

o Sum próf voru á tímabilinu 1.-19.desember en önnur voru kringum 5-14. janúar 
 

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

o Allt var mjög skipulagt kringum kynningardaganna, allar upplýsingar voru gefnar 
til skiptinemanna og allt mjög vel undirbúið. 

§ Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? 
o Já, öllum skiptinemum var skipt í 20 manna hópa með 3 hollenskum nemendum 

sem sýndu þeim skólann og bæinn. Þessir hópur hélst saman alla önnina sem 
var mjög fínt. 

 
 



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

o Misstum af því að ná herbergi á campusnum. Fundum hús gengum Student 
Housing Holland sem var algjör snilld. Þeir bjóða upp á pakka allt frá flottu 
herbergi með húsgögnum til reiðhjóls. Það var dýrara en að lifa á campus en mun 
þægilegra þegar kom að friði og almennum þægindum. 

§ What support did you receive from the school in locating housing? 
o Fengum eitthvern en við þurftum að finna þetta mest sjálfir þegar við misstum af 

húsi á campus. 
§ Any special issues or good ideas for prospective students? 

o Þó að lifa á campus sé heillandi þá mælum við með að kíkja á private 
leigumarkaðinn líka. Sumir leigðu einnig herbergi á stað sem heitir Talent Square 
Tilburg. 

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

o Fyrir utan leiguna eyddum við sirka 100 evrum á viku í mat og annan kostnað. 
Samt alveg hægt að lifa af ódýrara en það. 

§ General cost of living 
o Geri ráð fyrir að fólk vilji ferðast á meðan á dvöl þeirra stendur þá eru lestirnar 

frekar dýrar. Annars getur maður komist upp að lifa ódýrt, en leigan er auðvitað 
langstærsti útgjaldarliður og var leigan frá 400 evrum á mánuði á campus til 600 
evrum á mánuði(það sem við borguðum). 

 
The International Office 
§ Who is responsible for incoming exchange students? 

• Indæl kona sem heitir Laura van Bochove. 
§ Did you receive good service from the office?  

• Já get fullyrt það, í fyrstu áður en maður kom voru póstar stundum lengi að berast 
en það er væntanlega vegna mikilla anna. En hinsvegar var alltaf tekið vel á móti 
manni þegar maður kom og spurði að eitthverju. 

§ Do you receive all relevant information? 
• Já held að flestar upplýsingar eru skýrar og sagðar á kynningardögum, annars 

var lítið mál að komast að því. 
 
Exchange promotion 
§ What kind of activity did you take part in to promote exchange studies at your host 

university? 
• Við tókum þátt að kynna HR á eitthverjum skiptinámsdögum í háskólanum. 

Vorum í bás með upplýsingar og almennt gott grín. 
 
Social Activities 
§ How was your relationship with other students? 

o Vorum ekkert að sækjast rosa mikið í Hollendingana. Hinsvegar unnum örfá 
verkefni með Hollendingum í hóp og maður kynntist þeim ágætlega og erum við 
allavega búnir að lofa þeim að vera þeirra tour guide þegar þeir koma á klakann. 

§ How was the relationship among the exchange students? 
o Það var mjög gott, sérstaklega útaf þetta var svona hópaskipt (25 í hverjum hóp) 

og það var alltaf stemmning að hittast vikulega og skeggræða heimsmálin. 
§ Is there a student organization, and if so, are the exchange student’s part of it? 

o Já það heitir IESN og höfum við aldrei séð jafn virkt nemendafélag. Skipuleggja 
allskonar ferðir og hluti fyrir skiptinema. Þetta nemendafélag er mest megnu 
ætlað skiptinemum en auðvitað er Hollendingum leyft að vera með. Þau 
skipulegðu ferð til Marókko, Prag, Munich og fleira yfir önnina. Þau skipulegðu 
einnig allskona kvöld líkt og Pub quiz, árshátíðir, beerfest og miklu meira. Maður 
hafði nóg að velja úr allavega. 

§ Are there any special activities and gatherings for exchange students? 
o Sjá ofan. 

§ Did you participate actively in social activities?  



o Já við reyndum að láta sjá okkur sem oftast, þó að okkar drykkjumynstur er ekki 
jafn virkt og sumra í skiptináminu. 

 
 
 
 
Culture and Language 
§ Did you have any language problems with the faculty or other students? 

o Nei, Hollendingurinn talar afburðagóða ensku og var það ekki vandamál. 
§ How are the possibilities to experience the country and the culture? 

o Þeir eru góðir, landið er lítið og þægilegt að ferðast með lest.  
§ Any recommendations for students? 

o Við kíktum á nokkra staði í Evrópu. Að hafa keyrt 1.000 kílómetra til Mílanó 
stendur upp úr. Mælum eindregið að fólk keyri í gegnum Þýskaland, Sviss og 
Ítalíu. 

 
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? 
o Hausinn á manni er klárlega meira opinn en áður. Okkur finnst mjög gott að hafa 

farið og upplifað að búa og læra í öðru landi.  
§ How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? 

o Vonum að það auki möguleika okkar á hinum almenna starfsvettvangi, okkur 
fannst nám í erlendum skóla meira krefjandi en heima á klakanum. Vonum að 
það skili sér á endanum. 

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

o Skólinn kennir á ensku og hollensku. Það var gott úrval af áföngum á ensku. 
§ How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? 
§ Is the teaching primarily practical or theoretical? 

o Kennslan er mjög akademísk. Mikil áhersla er sett á rannsóknir og hvernig á að 
framkvæma þær.  

§ Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? 
o Það er mest um fyrirlestra og minna um dæmatíma eins og í HR. En eins og í HR 

þá er hægt að búast við einu hópaverkefni í hverjum áfanga. 
§ How is the workload compared to that at RU? 

o Vinnuálagið var klárlega meira í Tilburg þegar kemur að nóvember og desember 
vegna þau setja allt á sama tíma. Í HR er álagið dreifðara, en samt þegar allt er 
tekið saman yfir önnina myndum við telja það svipað. 

§ How is the relationship between faculty and students? 
o Það er fínt, vissulega er auðveldara að koma sér í samband við starfsfólk og 

kennara í HR en Tilburg. En kennarar og starfsfólk í Tilburg eru afar þægileg og 
reyna að koma við móts við nemendur. 

§ What is the relationship between the students in the classroom? 
o Maður kynnist fólkinu aðallega í hittingum fyrir utan skóla á vegum 

nemendafélaganna. Þannig í kennslustofunni sjálfri er samband takmarkað. 
 
Required reading 
§ Was all required reading in English? 

o Já 
§ Is the reading material used for detailed knowledge or a broad overview? 

o Afar mismunandi, sum fögin og lesefnið var sérhæft en annað meira almennara. 
§ Were examinations based on the reading or on the lectures? 

o Það var svipað og í HR. Byggt á glósum á innravefnum frá kennara en líka 
eitthvað úr fyrirlestrum. Veit þó um eitthverja áfanga þar sem kennari setti ekki inn 
á innravefinn og í stað skrifaði upp á töflu. 



 
Exams 
§ Please describe what types of exams were you given? 

o Af fjórum áföngum sem við vorum í var einn verkefnaáfangi, tveir áfangar voru 
gagnalaus próf og sá fjórði var með gagnapróf. 

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

o Já, þó að í prófatímabilinu var stundum bókasafnið fullt. 
§ How is the access to the computers?  

o Það var lítið mál að komast í tölvur á campus. 
§ How is IT used in the teaching or as a distributor of information? 

o Það er sæmilegt, við kjósum innranet HR fram yfir innranet Tilburgar. 
 

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  
 
Risk Management - Enginn  -Skriflegt án gagna Viðskiptafræði Val  
Financial Management- Fjármál 1&2 -Verkefni  Viðskiptafræði Val  
Business and IM Research-Enginn    -Skriflegt án gagna Markaðsrannsóknir-Skylda 
Econometrics- Stærðfræði, hagfræði og tölfræði – Skriflegt með gögnum – Tölfræði II-Skylda
  
 

Any other experiences you would like to talk about? 
 
 
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. 
 
Hinrik Wöhler – hawohler@gmail.com 
 


