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I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
Í Tilburg University eru um 13.500 nemendur og þar af eru 400 skiptinemar. Skólinn sjálfur 
(campus) er stór og fallegur og samanstendur af nokkrum byggingum á sama svæði, um það 
bil 10 mínútum frá miðbænum. Námið hófst í september og voru prófin í desember. Áður en 
skólinn byrjaði, síðustu vikuna í ágúst, var kynningarvika (top-week) sem ég mæli mjög með. 
Vel var tekið á móti okkur, skiptinemunum, bæði af hálfu kennara og nemanda.  
 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Um leið og skólinn hafði samþykkt umsókn mína hafði tengiliður samband við mig og útvegaði 
mér allar nauðsynlegar upplýsingar tímalega og gat svarað öllum mínum spurningum. Minn 
tengiliður var Mr. Nicolas Bohurgues Cortes, en hann sér um skiptinema við lögfræðideild. Þar 
sem ég byrjaði að skoða húsnæði fremur seint lenti ég í smá tímaþröng með húsnæði, en það 
gekk upp að lokum. Húsnæðið fann ég sjálfur án aðstoðar frá skólanum, en ég hefði þó geta 
fengið ákveðnar leiðbeiningar frá skólanum hefði ég leitað eftir því,  
 
Costs 
Að mínu mati er Tilburg fremur ódýr borg. Leigan var ódýr, eða á milli 30 og 40 þúsund krónur 
á mánuði. Matur er einnig ódýr. Þá eyddi litlu sem engu í samgöngur innan Tilburg, enda ferðast 
nemendur allt á hjólum.  
 
Social Activities 
Félagslífið í Tilburg er mjög öflugt. Í fyrsta lagi er það skiptinema samtökin ESN, en þau voru 
með mikið af viðburðum, nokkra viðburði í hverri viku. Það var því mjög auðvelt að kynnast 
öðrum skiptinemum. Þá eru auk ESN yfir 40 nemendafélög sem bjóða nemendur velkomna.  
 
Culture and Language 
Námið var allt á góðri ensku. Þá tala Hollendingar almennt góða ensku. Að mínu mati er auðvelt 
að kynnast menningunni og landinu, en ég bjó með Hollendingum sem gerði það enn 
auðveldara.  
 
Cultural and Social Effects from the Exchange Experience 
Skiptinámið var góð og verðmæt reynsla fyrir mig, sem mun sannarlega reynast mér got 
veganesti í framtíðinni. Ég eignaðist mikið af góðum vinum og kynntist ólíkri menningu. Þá mun 
skiptinámið líklega nýtast mér vel þegar ég fer út á vinnumarkað að námi loknu.  
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
 In which language are the courses taught? Ensku 
 How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? Sambærilegt 
 Is the teaching primarily practical or theoretical? Gott jafnvægi beggja  
 Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? Samblanda 
 How is the workload compared to that at RU? Sambærilegt 
 How is the relationship between faculty and students? Mjög gott 
 
Required reading 
 Was all required reading in English? Já 
 Is the reading material used for detailed knowledge or a broad overview? Bæði 
 Were examinations based on the reading or on the lectures? Bæði 
 
Exams 



Tvö skrifleg lokapróf og þrjú heimapróf (verkefni) sem voru annars vegar 3 klst. og hins vegar 
ein vika. 
 
Other 
Gott bókasafn með aðstoðu til þess að læra og mikið af tölvum í boði fyrir nemendur.  
 
Example: 
Course name:    Prereq.  Exam  Difficult/easy 
620064 Internal Market Law  None  Written  Medium  
610055 International Company Law None  Project  Medium 
600335 Business Taxation  None  Written  Difficult 
620040 Privacy and Data Protection None  Written  Medium 
600927 International Business Law None  Project  Easy 
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