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I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Describe the school and its surroundings – very short 

Skólinn er ágætur, það eru ekki miklar kröfur gerðar nema varðandi mætingu og þátttöku í 
tíma. Oft getur þú einfaldlega bullað spurningu og svo merkir bara kennarinn við að þú 
hafir tekið þátt. 

2. Current faculty divisions and special areas. 
Það eru ótrúlega margar deildir þarna og svæðið mjög stórt en lítið um góða staði til að 
læra á. Aftur á móti er hægt að læra bara úti undir sólinni í 30°+ 

3. Number of students - graduate and undergraduate – number of exchange students 
Held að skólinn sé u.þ.b 30,000 nemendur í allt en voðalega fáir í deildinni sem ég er í. 
Hún er meira upper upper class. 

4. Study structure 
Kennt fram að miðannarprófi og svo efni eftir miðannarpróf er einungis á lokaprófi. Þannig 
í raun eru þetta tvö lokapróf 

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

Fékk hann bara um leið og ég bað um hann. Ég var að vinna í þessu að komast þarna út 
og einnig að tengja skólana saman þannig að ég fékk í raun gögnin mun fyrr en aðrir. En 
það eru mest 30 skiptinemar sem eru í minni deild og í raun eru þær á 
alþjóðaskrifstofunni fljótar að svara 

 Any difficulties? Nei í raun ekki 
 
Visa Procedure and travel experiences 
 What problems, if any did you encounter? 

Þær gleymdu að senda mér calling visa, það er sem sagt staðfesting á því að ég fái að 
fara út og það á að sendast til Sendiráðsins í Osló. Ég fékk það visa degi of seint en það 
var það seint að ég fékk vegabréfið mitt afhent á föstudegi og ég fer út á mánudegi. Í 
millitíðinni hafði ég haft samband út og reynt að flýta fyrir þessu og ég held svei mér þá 
að Sveinn Andri hafi hringt út og ýtt á eftir þessu. 

 Does the visa cost anything? 
calling visa kostar 650,000 IDR. Svo kostar 360 NOK í sendiráðinu í Osló. Svo kostar 
KITAS 400,000. Þetta er svona leiðindar vesens kostnaður. 

 How did you order your ticket – any problems? 
Netinu og nei 

 
Academic Calendar 
 Arrival date – introductory week 7.-14. feb. 
 First day of the semester? 14. feb. 
 Last day of classes? 9. júní 
 Examination period? 10.-17. júní 
 Any special events? Alltaf eitthvað í gangi. 

 
Reception 
 How was the reception at the school? Ágæt, ég var samt óheppinn með student 

ambassador, en mér var svo sem sama þar sem mér fannst bara skemmtilegra að redda 
mér einn og hjálparlaust 

 Was the administration and faculty well prepared for your arrival? Já og nei, t.d. að 
gleyma að senda mér Calling visa fór í taugarnar á mér en það er bara landlægt 
vandamál að gera allt á síðustu stundu þarna úti 

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



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

reddaði villu handa mér með sundlaug. Ekki leiðinlegt 
 What support did you receive from the school in locating housing? Asnalegt að segja það, 

en ekki mikla þannig séð. Þó svo að ég hafi fengið þetta hús ásamt öðrum skiptinemum 
hefði ég viljað vera í mínu eigin húsi og ég þurfti ekkert sundlaug. En ef ég fer þarna aftur 
í nám í meistaranámi þá geri ég þetta bara öðruvísi. Ekkert vandamál 

 Any special issues or good ideas for prospective students? Já reyna að fá að vita strax 
hver er ambassadorinn þinn og komast í kynni við hann/hana svo að viðkomandi geti 
fundið það sem þú ert að leita að. Svo bara hafa samband við mig þó svo ég verði 
útskrifaður. andrum@visir.is Bara alls ekki fara í húsnæðið á vegum skólans. Bara rugl 
reglur um útivist og fólk sem er t.d. í sambúð en ekki gift fær ekki að vera saman í 
herbergi. 

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

Leigan var 2.650.000 sem er sirka 40,000 á mánuði án internets. Það fór í taugarnar á 
mér að netið var ekki innifalið. Matur er frír, nei góð máltíð í skólanum kostar 140 kr. Þá 
færðu t.d. kjúklingabita með hrísgrjónum, grænmeti og ný blandaðan, ferskan 
vatnsmelónu safa. Bækur eru photo kopiaðar svo 100 dollara bók kostar 10 dollara og 
hún lítur eins út og hin. Kolólöglegt en siðferðislega rétt fyrir svo fátækt land. 

 
The International Office 
 Is there an international office? Já 
 Who is responsible for incoming exchange students? Fólkið á skrifstofunni þar og einnig 

student ambassador 
 How does the international office function? Bara ágætlega. Margt sem betur mætti fara. 

Það er eins og þær hafa ekki það ákvörðunarvald sem þær ættu að hafa 
 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? Ekkert svoleiðis í gangi. Indónesar eru svo vitlausir að þeir sjá bara 
París fyrir sér út af bíómyndum 

 
Social Activities 
 How is your relationship with other students? Þeir eru feimnir. Það er eins og því ríkari 

sem þau eru því feimnari því þau hafa alist upp í bómullarhnoðra. 
How is the relationship among the exchange students? Frábært. Eignast góða og 
lífstíðarvini. Fólk sem fer til Indónesíu er meira ævintýragjarnt og óhrætt og ekki til 
fordómar 

 Is there a student organization, and if so, are the exchange students part of it? Veit ekki 
 Are there any special activities and gatherings for exchange students? Já einu sinni, en 

ég mætti ekki. Var að skemmta mér á Balí. Skiptir svo sem ekki miklu máli þar sem við 
erum öll saman í tímum og engin feimni í gangi og fólk kynnist fljótt hvert öðru 
How do you like it at the school? Vel, en skólinn á samt margt eftir ólært. Þetta er ung 
deild sem á eftir að styrkjast. Kennararnir eru flestir með mjög góða menntun en það er 
einn galli í gangi þarna sem er APAL, það í raun þýðir páfagaukalærdómur sem þýðir að 
kennarinn er Guð(sem  hann er vegna þess að þetta er UGM og svo fáir geta kennt þar) 
og hann hefur alltaf rétt fyrir sér. Þessi kennarahópur var í minnihluta. Kannski í almennu 
deildinni er þetta meira svona. 

 
 
 
 
Culture and Language 
 Do you have any language problems with the faculty or other students? Nei allt saman 

yndislegt fólk en stundum þegar kennarar skrifa próf sem eru alltaf á ensku þarf maður oft 
að rýna í spurninguna þar sem þetta tungumál er  “afturabak” það er að segja,t.d. Ég ætla 
að borða, myndi vera Borða ætla ég. Stundum kom enskan í öfugri röð. 
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 How are the possibilities to experience the country and the culture? Frábært. Indonesar 
eru svo opnir og vilja allir þekkja hvítt fólk (bule). Alltaf brosandi og enskukunnátta þeirra 
er nokkuð góð og engir tungumálaerfiðleikar. Bahasa Indónesía er tungumál byggt upp á 
ensku, hollensku og Malay. 

 
 
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? Þetta mun bara styrkja mína stöðu. Ég hef starfað í Kóreu og ferðast mikið 
þannig að þetta eykur bara á mína þekkingu 

 How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? 
Styrkir bara mína möguleika tel ég 

 
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
 In which language are the courses taught? Any problems? Ensku, nei 
 How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? Ekki hægt að 

bera saman, RU er bara á svo allt öðru leveli. ÉG er að tala um að ég þurfti ekki að hafa 
fyrir neinu og stundum var ég að kenna kennaranum, t.d. International Human Resource 
management, þar sem kennarinn hafði t.d. ekki farið út fyrir Java og vissi bara það sem 
stóð í bókinni. Þurfti oft að útskýra fyrir honum hvernig þetta var í Evrópu. Hann þakkaði 
mér kærlega fyrir í lok annarinnar fyrir alla hjálpina  

 Is the teaching primarily practical or theoretical? Theo! Bara bókin og allt annað er varla 
tekið til greina en það sem bókin segir 

 Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? Mix 
 How is the workload compared to that at RU? 100/1 Er bara voða rólegt þarna úti. 

Indónesarnir voru samt alltaf að læra heima og svoleiðis. En ég bara skildi ekki hvers 
vegna. 

 How is the relationship between faculty and students? Nokkuð gott en þessir make up 
classes, ef kennarinn mætir ekki, fellur tíminn ekki beint niður er hann er bara færður, og 
síðasta vikan átti að vera upplestrarvika en hún fór bara í make up class. Margir urðu 
reiðir þar sem einhverjir voru búnir að panta flugferðir hingað og þangað 

 What is the relationship between the students in the classroom? Gott 
 
Required Literature 
 Is the literature in English? Já 
 How do you estimate the level of the literature? Það var gott, sömu bækur og við notum 

nema bara Ameríku- eða Ástralíu útgáfur 
 Is the literature used for detailed knowledge or a broad overview? Detailed 
 Is exam based on the literature or on the lectures? Bæði 
 
Exams 
 What types of exams were you given? Allt open book og auðveld 
 What knowledge level was required to pass the exams? Voða lítið ef satt skal segja. 

Þetta voru open book exams og voru bara létt að mínu mati 
 
Other 
 Do students have easy access to the library and it’s resources? Já 
 How is the access to the computers? Já en lélegar tölvur og þarft að borga fyrir 

klukkutímann. Samt bara 30 kr. Held ef það væri ekki væru bara allir hangandi á 
facebook 

 How is IT used in the teaching or as a distributor of information? Ekki mikið, mest er 
stuðst við bækur en í tveim fögum af sex sem ég var í, notuðum við eitthvað netið. 
 

Description of Courses  
 
Allir kúrsarnir eru léttir og kemur allt fram í syllabus hjá þeim hvernig þetta er. Bara muna að 
ein eining þar er 1.25 hérna og hver kúrs er 3 einingar þar. Semsagt 3.75 hérna 


