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I	  ALMENNAR	  UPPLÝSINGAR	  UM	  SKÓLANN	  
	  
Universitat	  Pompeu	  Fabra	  er	  ríkisháskóli	  sem	  staðsettur	  er	  miðsvæðis	  í	  Barcelona.	  Það	  eru	  
þrír	  campusar:	  Ciuatadella;	  félags-‐	  og	  hugvísindi	  sem	  er	  stærsti	  campusinn,	  Poblenou;	  
fjarskipta-‐	  og	  upplýsingatækni	  og	  Mar;	  heilbrigðis-‐	  og	  lífvísindi.	  Byggingarnar	  eru	  staðsettar	  
víðsvegar	  um	  borgina	  og	  auðvelt	  er	  að	  ferðast	  á	  milli	  með	  samgöngum	  svosem	  metro,	  tram	  
og	  strætó.	  Skólinn	  er	  mjög	  ungur	  en	  telst	  vera	  á	  meðal	  bestu	  háskóla	  á	  Spáni.	  Nemendur	  við	  
skólann	  eru	  um	  12.000	  talsins	  og	  eru	  skiptinemar	  um	  1500	  á	  hverju	  skólaári.	  
	  
Háskólasvæðið	  er	  mjög	  skemmtilegt.	  Allar	  byggingarnar	  eru	  mjög	  nýlegar	  og	  flottar	  og	  öll	  
aðstaða	  til	  fyrirmyndar.	  Staðsetningin	  er	  einstaklega	  góð,	  inn	  í	  miðri	  borg	  nálægt	  allri	  
þjónustu	  og	  Mar	  campusinn	  er	  t.a.m.	  alveg	  við	  Barceloneta	  ströndina.	  	  	  Á	  háskólasvæðunum	  
er	  mikið	  um	  opið	  rými	  og	  oft	  er	  setið	  úti	  í	  sólinni	  í	  hléum	  á	  milli	  tíma.	  Tímarnir	  okkar	  voru	  allir	  
kenndir	  í	  Poblenou	  campusinum	  nema	  spænskan	  sem	  var	  í	  Ciuatadella.	  	  
	  
Skólaárinu	  er	  skipt	  í	  þrjár	  annir	  þar	  sem	  teknar	  eru	  20	  ECTS	  einingar	  á	  önn	  í	  fullu	  námi.	  Hver	  
áfangi	  er	  síðan	  4-‐5	  ECTS.	  Við	  tókum	  því	  mun	  færri	  einingar	  en	  við	  erum	  vanar	  í	  HR	  þar	  sem	  
við	  vorum	  einungis	  í	  eina	  önn.	  	  
	  
	  
II	  GAGNLEGAR	  UPPLÝSINGAR	  
	  
Upplýsingar	  fyrir	  brottför:	  
	  
Við	  fengum	  allar	  helstu	  upplýsingar	  sendar	  í	  tölvupósti	  u.þ.b.	  2-‐3	  mánuðum	  áður	  en	  við	  
fórum	  út.	  Þar	  kom	  fram	  allt	  það	  helsta	  sem	  við	  þurftum	  að	  vita	  fyrir	  brottför,	  varðandi	  
skráningu	  í	  áfanga	  og	  annað.	  Við	  vorum	  einnig	  í	  tölvupóstsamskiptum	  við	  alþjóðaskrifstofuna	  
úti	  mánuðina	  áður	  en	  við	  fórum	  og	  fengum	  svör	  við	  ýmsum	  fyrirspurnum	  varðandi	  námið.	  
	  
Mesta	  vandamálið	  var	  að	  finna	  áfanga	  sem	  við	  gátum	  tekið.	  Í	  fyrsta	  lagi	  var	  ekki	  mikið	  af	  
áföngum	  í	  boði	  í	  okkar	  deild	  sem	  kenndir	  voru	  á	  ensku	  og	  fáir	  sem	  voru	  sambærilegir	  þeim	  
fögum	  sem	  við	  tökum	  í	  HR.	  Það	  var	  því	  svolítið	  vesen	  að	  vinna	  námssamninginn	  og	  að	  velja	  
okkur	  viðeigandi	  fög	  og	  skýrðist	  ekki	  almennilega	  fyrr	  en	  út	  var	  komið.	  
	  
Ferðaupplifun	  
	  
Við	  áttum	  ekki	  í	  neinum	  vandræðum	  með	  ferðalagið	  út.	  Við	  þurftum	  ekki	  að	  útvega	  okkur	  
Visa	  en	  þurftum	  hins	  vegar	  að	  kaupa	  sjúkratryggingu	  til	  viðbótar	  við	  evrópska	  
sjúkratryggingakortið.	  Við	  sendum	  póst	  á	  gbuniversitats@grupbatlle.com	  og	  það	  var	  græjað	  
fyrir	  okkur.	  	  
	  	  
Við	  bókuðum	  flugið	  okkar	  út	  hjá	  Icelandair	  og	  flugum	  til	  Parísar	  og	  þaðan	  til	  Barcelona	  
rúmum	  tveimur	  vikum	  áður	  en	  skólinn	  hófst	  og	  vorum	  komnar	  þangað	  9.september.	  	  
	  



	  
Skóladagatal	  
	  
Kynningardagarnir	  í	  skólanum	  voru	  17-‐20	  september	  og	  kennsla	  hófst	  svo	  í	  vikunni	  á	  eftir,	  
25.	  September.	  Síðasti	  kennsludagur	  á	  önninni	  var	  	  4.desember	  og	  prófatímbilið	  9-‐20	  
desember.	  Það	  voru	  nokkrir	  almennir	  frídagar	  þar	  sem	  frí	  var	  í	  skólanum.	  	  
	  (Skóladagatalið	  okkar:	  http://www.upf.edu/estudiants/en/calendari/)	  
	  
Móttökur	  
	  
Welcoming	  week	  fyrir	  skiptinema	  var	  í	  vikunni	  áður	  en	  skólinn	  hófst.	  Þar	  var	  farið	  nánar	  í	  allt	  
fyrirkomulag	  og	  upplýsingar	  varðandi	  skólann	  auk	  þess	  sem	  við	  fengum	  fræðslu	  og	  kynningu	  
um	  Barcelona	  og	  skoðunarferð	  um	  skólann.	  Nemendur	  í	  skólanum	  tóku	  ekki	  þátt	  í	  þessu	  
heldur	  voru	  þetta	  einungis	  skiptinemar	  og	  svo	  nemendur	  frá	  ESN	  sem	  voru	  að	  kynna	  fyrir	  
okkur	  viðburði	  á	  þeirra	  vegum	  .	  	  
	  
Við	  fengum	  almennt	  góðar	  viðtökur	  í	  skólanum.	  Kennararnir	  virtust	  þó	  ekki	  allir	  vera	  undir	  
það	  búnir	  að	  hafa	  skiptinema	  í	  tímum	  og	  voru	  m.a.	  sumar	  glærur	  og	  kennsluefni	  á	  
spænsku/katalónsku.	  Þeir	  voru	  samt	  mjög	  hjálplegir	  og	  virtust	  flestir	  hafa	  gaman	  að	  því	  að	  
hafa	  skiptinema	  í	  tímum.	  	  
	  
Húsnæði	  
	  
Við	  fundum	  húsnæði	  sjálfar	  á	  netinu	  í	  gegnum	  heimasíðu	  skólans.	  Skólinn	  benti	  á	  nokkrar	  
síður	  þar	  sem	  hægt	  var	  að	  finna	  húsnæði	  til	  leigu	  og	  fundum	  við	  íbúðina	  sem	  við	  leigðum	  í	  
gegnum	  eina	  þeirra	  (http://www.aparteasy.com/en/).	  Einnig	  var	  hægt	  að	  sækja	  um	  í	  
húsnæði	  á	  vegum	  skólans	  en	  það	  voru	  takmörkuð	  pláss	  í	  boði.	  	  
	  
Íbúðin	  okkar	  var	  frábærlega	  staðsett,	  á	  besta	  stað	  í	  Gótic	  hverfinu	  í	  miðborg	  Barcelona,	  í	  2	  
mín	  göngufjarlægð	  frá	  Römblunni	  og	  stutt	  að	  fara	  í	  skólann	  með	  metro.	  Við	  mælum	  með	  því	  
að	  finna	  íbúð	  miðsvæðis,	  annað	  hvort	  í	  Gótic	  eða	  El	  Born	  hverfunum.	  Það	  kom	  sér	  mjög	  vel	  
að	  vera	  nálægt	  öllu	  og	  einstaklega	  gaman	  að	  búa	  þar.	  	  
	  
Kostnaður	  
	  
Aðal	  kostnaðurinn	  fór	  í	  leigu,	  mat	  og	  uppihald.	  Leigan	  á	  íbúðinni	  okkar	  var	  dýrari	  kantinum,	  
kostaði	  um	  1300-‐1400	  evrur	  á	  mánuði	  með	  öllu	  inniföldu,	  þ.a.e.s	  hita,	  rafmagni,	  interneti	  
o.fl.	  Það	  borgaði	  sig	  hins	  vegar	  vel	  hvað	  staðsetninguna	  varðaði.	  
	  
Það	  er	  heldur	  ódýrara	  að	  versla	  í	  matinn	  heldur	  en	  á	  Íslandi,	  sérstaklega	  í	  stærri	  
supermörkuðum	  og	  á	  allskonar	  mörkuðum,	  t.d.	  á	  Römblunni.	  Aftur	  á	  móti	  er	  frekar	  dýrt	  að	  
fara	  út	  að	  borða,	  sérstaklega	  í	  miðborginni.	  
	  
Við	  keyptum	  okkur	  þriggja	  mánaðakort	  sem	  hægt	  var	  að	  nota	  í	  allar	  helstu	  samgöngur;	  
metro,	  tram	  og	  strætó	  og	  notuðum	  við	  það	  óspart	  til	  að	  komast	  á	  milli	  staða.	  Það	  kostaði	  
okkur	  u.þ.b.	  100	  evrur.	  Eftiráhyggja	  hefðum	  við	  samt	  viljað	  leigja	  okkur	  hjól	  þar	  sem	  auðvelt	  
er	  að	  hjóla	  á	  milli	  staða	  og	  hefði	  sennilegra	  verið	  skemmtilegri	  kostur.	  	  
Ef	  maður	  hyggst	  dvelja	  lengur	  en	  þrjá	  mánuði	  í	  Barcelona	  þarf	  maður	  að	  útvega	  sér	  NIE	  
númeri	  og	  þá	  er	  hægt	  að	  kaupa	  aðgang	  að	  Bycing	  hjólunum	  sem	  eru	  út	  um	  alla	  borg	  og	  ansi	  
sniðugur	  kostur	  fyrir	  þá	  sem	  stefna	  á	  að	  vera	  lengur	  en	  eina	  önn	  í	  Barcelona.	  	  
	  



Við	  þurftum	  ekki	  að	  kaupa	  neinar	  bækur	  fyrir	  skólann.	  Við	  gátum	  fundið	  allar	  bækur	  sem	  
notast	  var	  við	  á	  netinu	  eða	  fengið	  þær	  á	  bóksafninu	  og	  sluppum	  því	  við	  kostnað	  sem	  því	  
fylgir.	  	  
	  
Það	  er	  ekki	  ódýrt	  að	  lifa	  í	  Barcelona	  svona	  heilt	  yfir	  en	  skiptinemarnir	  voru	  duglegir	  að	  finna	  
ódýrari	  staði	  til	  að	  borða	  á	  og	  ódýrari	  afþreyingu	  og	  svona.	  	  
	  
Alþjóðaskrifstofan	  
	  
Alþjóðaskrifstofan	  hjá	  UPF	  var	  mjög	  hjálpleg	  að	  öllu	  leyti	  og	  fólkið	  sem	  þar	  vinnur	  mjög	  
almennilegt.	  Þau	  voru	  m.a.	  tengiliður	  á	  milli	  okkar	  og	  kennara	  ef	  það	  var	  eitthvað.	  Hver	  deild	  
er	  með	  sérstakan	  alþjóðafulltrúa	  sem	  hægt	  er	  að	  leita	  til	  og	  var	  okkar	  alltaf	  til	  taks	  fyrir	  okkur	  
ef	  við	  þurftum	  hjálp	  með	  eitthvað.	  	  
	  
Það	  eru	  skrifstofur	  bæði	  í	  Ciutadella	  og	  Poblenou	  sem	  opnar	  eru	  í	  ákveðin	  tíma	  alla	  virka	  
daga.	  Það	  er	  mjög	  auðvelt	  að	  hafa	  samband	  í	  gegnum	  tölvupóst	  eða	  leita	  til	  þeirra	  á	  
skrifstofuna.	  Við	  fengum	  allar	  þær	  upplýsingar	  sem	  við	  þurftum	  og	  ávallt	  svör	  við	  öllum	  þeim	  
spurningum	  sem	  við	  höfðum	  en	  oft	  þurfti	  svolítið	  að	  ganga	  á	  eftir	  hlutunum.	  
	  
Kynning	  á	  skiptinámi	  
	  
Við	  vorum	  beðnar	  um	  að	  vera	  með	  kynningu	  um	  skólann	  okkar	  á	  alþjóðadegi	  í	  skólanum	  sem	  
haldin	  var	  í	  Nóvember	  en	  gátum	  því	  miður	  ekki	  mætt	  vegna	  anna	  í	  skólanum.	  Í	  
spænskuáfanganum	  vorum	  við	  hins	  vegar	  með	  kynningu	  um	  Ísland.	  	  
	  
Félagslíf	  
	  
Við	  áttum	  ekki	  í	  miklum	  samskiptum	  við	  samnemendur	  okkar	  fyrir	  utan	  kennslustofuna	  en	  
þeir	  voru	  þó	  mjög	  almennilegir	  við	  okkur.	  Það	  voru	  ekki	  margir	  skiptinemar	  í	  
verkfræðideildinni	  né	  í	  tímum	  með	  okkur,	  en	  við	  unnum	  þó	  talsvert	  með	  einum	  þeirra	  í	  
hópverkefnum.	  	  
	  
Við	  vorum	  hins	  vegar	  með	  skiptinemum	  úr	  öðrum	  deildum	  í	  spænskutímum	  og	  kynntumst	  
þeim	  vel	  auk	  fleirri	  skiptinema	  utan	  skóla.	  Við	  tókum	  þátt	  í	  félagslífi	  á	  vegum	  ESN	  
samtakanna	  og	  borgðum	  um	  40	  evrur	  til	  að	  vera	  meðlimir	  í	  því.	  Þá	  fengum	  við	  afslætti	  og	  
aðgang	  af	  allskonar	  ferðum	  og	  skemmtunum.	  	  
	  
Það	  voru	  rosalega	  margir	  viðburðir	  á	  vegum	  ESN	  og	  nánast	  eitthvað	  um	  að	  vera	  á	  hverju	  
kvöldi.	  Það	  voru	  nokkrar	  skipulagðar	  ferðir	  um	  Spán,	  m.a.	  til	  Gerona	  og	  Madridar	  sem	  við	  
fórum	  í	  og	  einnig	  var	  farið	  Valencia,	  Zaragosa	  og	  Suður-‐Frakklands.	  Auk	  þess	  voru	  mikið	  af	  
allskonar	  viðburðum	  og	  skemmtunum	  fyrir	  skiptinema	  í	  UPF	  sem	  og	  með	  skiptinemum	  í	  
öðrum	  háskólum	  í	  Barcelona.	  	  
	  
Við	  kunnum	  mjög	  vel	  við	  okkur	  í	  skólanum	  þrátt	  fyrir	  að	  hafa	  lent	  í	  ýmsum	  erfiðleikum	  til	  að	  
byrja	  með.	  Kennararnir	  okkar	  voru	  almennt	  mjög	  góðir	  og	  hjálplegir	  og	  öll	  aðstaða	  mjög	  góð.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Menning	  og	  tungumál	  
	  
Við	  áttum	  ekki	  í	  neinum	  tungumálaörðugleikum	  í	  skólanum.	  Kennarar	  og	  nemendur	  skildu	  og	  
töluðu	  ensku	  en	  þó	  misgóða	  og	  stundum	  þurfti	  maður	  að	  einbeita	  sér	  vel	  til	  að	  skilja.	  
Fyrirlestrar	  í	  þeim	  tímum	  sem	  við	  sátum	  voruá	  ensku	  og	  flest	  allt	  námsefni	  einnig.	  	  
Það	  reyndi	  ekki	  mikið	  á	  spænskukunnáttuna	  þar	  sem	  flestir	  tala	  ensku,	  en	  stundum	  þurfti	  
maður	  að	  grípa	  í	  hana	  og	  gátum	  við	  oftast	  bjargað	  okkur.	  	  
	  
Það	  eru	  mjög	  miklir	  möguleikar	  að	  upplifa	  borg	  og	  menningu	  í	  Barcelona.	  Hverja	  helgi	  stóð	  
skólinn	  m.a.	  að	  ferð	  eða	  viðburði	  sem	  tengdist	  menningu	  Barcelona.	  Það	  er	  mjög	  margt	  að	  
sjá	  og	  skoða	  og	  tiltölulega	  auðvelt	  að	  ferðast	  á	  milli	  helstu	  staða.	  Við	  mælum	  eindregið	  með	  
því	  að	  nýta	  sér	  öll	  tækifæri	  til	  fulls	  og	  skoða	  og	  upplifa	  sem	  mest	  því	  það	  er	  svo	  margt	  sem	  
Barcelona	  hefur	  upp	  á	  að	  bjóða!	  	  
	  
Menningarleg-‐	  og	  félagsleg	  áhrif	  af	  skiptinemadvölinni	  
	  
Dvöl	  okkar	  í	  Barcelona	  hafði	  ekkert	  nema	  jákvæð	  áhrif	  á	  okkur	  og	  getum	  við	  ekki	  annað	  en	  
mælt	  með	  því	  að	  fara	  þangað	  í	  skiptinám.	  Við	  fengum	  tækifæri	  á	  að	  upplifa	  marga	  nýja	  hluti	  
á	  þessum	  4	  mánuðum;	  stunda	  nám	  við	  erlendan	  háskóla,	  kynnast	  nýju	  landi	  og	  menningu	  og	  
búa	  erlendis	  á	  eigin	  spýtur.	  Við	  kynntumst	  helling	  af	  fólki	  vísvegar	  um	  heiminn	  og	  komum	  
heim	  reynslunni	  ríkari.	  
	  
Þetta	  er	  klárlega	  reynsla	  sem	  við	  munum	  búa	  að	  alla	  ævi	  og	  á	  eflaust	  eftir	  að	  nýtast	  okkur	  í	  
námi	  og	  starfi	  á	  einn	  eða	  annan	  hátt.	  	  
	  
III	  AKADEMÍSKAR	  UPPLÝSINGAR	  
	  
Kennslan	  
	  
Fögin	  eru	  ýmist	  kennd	  á	  ensku,	  spænsku	  eða	  katalónsku.	  Við	  völdum	  einungis	  fög	  sem	  kennd	  
voru	  á	  ensku	  og	  áttum	  því	  ekki	  í	  miklum	  erfiðleikum	  með	  það.	  	  Það	  var	  að	  vísu	  ekki	  úr	  miklu	  
að	  velja	  af	  áföngum	  á	  ensku	  og	  enduðum	  við	  m.a.	  á	  því	  að	  taka	  áfanga	  úr	  öðrum	  deildum.	  
Einnig	  lentum	  við	  í	  því	  að	  áfangar	  sem	  auglýstir	  voru	  á	  ensku	  reyndust	  vera	  kenndir	  á	  
spænsku/katalónsku	  og	  þurftum	  við	  því	  að	  velja	  aðra	  áfanga	  í	  staðinn.	  	  
	  
Námið	  er	  þannig	  uppbyggt	  í	  flestum	  fögum	  að	  það	  eru	  1-‐2	  fyrirlestar	  á	  viku	  sem	  ekki	  er	  
skylda	  að	  mæta	  í.	  Auk	  þess	  eru	  bæði	  verklegir	  tímar	  og	  svokölluð	  seminars	  nánast	  í	  hverri	  
viku	  þar	  sem	  er	  skyldumæting.	  Það	  er	  mikið	  álag	  jafnt	  og	  þétt	  yfir	  önnina	  og	  gilda	  lokaprófin	  
yfirleitt	  ekki	  meir	  en	  40%.	  
	  
Erfiðleikastig	  námsins	  í	  UPF	  er	  svipað	  og	  í	  HR	  en	  þó	  erfiðara	  að	  vissu	  leyti.	  Það	  er	  meira	  álag	  
yfir	  alla	  önnina,	  mikið	  um	  hópverkefni	  og	  vikuleg	  verkefnaskil.	  Vinnuálagið	  er	  því	  meira	  í	  UPF	  
en	  lokaprófin	  gilda	  yfirleitt	  meir	  í	  HR.	  	  
	  
Samband	  milli	  nemenda	  og	  kennara	  í	  deildinni	  virðist	  vera	  mjög	  gott	  og	  að	  sama	  skapi	  
samband	  nemenda	  innbyrðis.	  Það	  voru	  frekar	  fáir	  í	  kennslustundum	  og	  yfirleitt	  nokkurn	  
veginn	  sami	  bekkurinn	  í	  tímum	  svo	  nemendur	  þekktust	  vel	  og	  hjálpuðust	  oft	  að.	  	  
	  
	  
	  



Kennsluefni	  
	  
Námsbækurnar	  voru	  allar	  á	  ensku	  og	  voru	  með	  svipuðu	  sniði	  og	  við	  þekkjum	  í	  HR.	  Þær	  voru	  
þó	  mismikið	  notaðar	  eftir	  fögum.	  Sumir	  kennarar	  notuðu	  kennslubækurnar	  ekki	  mikið	  og	  
aðeins	  til	  viðmiðunar	  á	  meðan	  kennslan	  hjá	  öðrum	  var	  að	  miklu	  leyti	  á	  byggð	  á	  
kennslubókinni.	  Sumt	  námsefni	  sem	  kennarar	  notuðu	  í	  tímum	  var	  þó	  ekki	  þýtt	  yfir	  á	  ensku	  
sem	  olli	  okkur	  nokkrum	  erfiðleikum.	  	  
	  
	  
Próf	  
	  
Prófin	  voru	  bæði	  byggð	  á	  fyrirlestrum	  og	  kennslubók	  sem	  og	  verklegum	  æfingum.	  
Í	  sumum	  fögum	  voru	  miðannarpróf	  og	  í	  öllum	  fögum	  var	  lokapróf.	  Þau	  voru	  með	  ýmsu	  sniði,	  
krossar	  sem	  dregið	  var	  niður	  fyrir	  röng	  svör	  í	  bland	  við	  ritgerðarspurningar	  og	  verkefni	  sem	  
átti	  að	  leysa.	  Í	  spænskunni	  fórum	  við	  í	  bæði	  skriflegt	  og	  munnlegt	  lokapróf.	  
	  
Til	  þess	  að	  standast	  prófin	  þurfti	  að	  fá	  5.0	  að	  lágmarki	  í	  einkunn.	  	  
	  
Annað	  
	  
Það	  voru	  bókasöfn	  í	  öllum	  byggingunum	  með	  mjög	  góðri	  aðstöðu,	  sérstaklega	  í	  Ciuatadella	  
þar	  sem	  stærsta	  bókasafnið	  var.	  Þar	  var	  m.a.	  hægt	  að	  fá	  kennslubækur	  í	  útlán.	  	  
	  
Nemendur	  hafa	  aðgang	  að	  tölvum	  á	  bókasafninu	  og	  einnig	  eru	  kennslustofur	  með	  tölvum	  
sem	  hægt	  er	  að	  nota.	  Auk	  þess	  er	  hægt	  að	  fá	  lánaðar	  fartölvur	  í	  skólanum.	  	  
	  
Tölvurnar	  eru	  mikið	  notaðar	  í	  verklegum	  hlutum	  námskeiðanna.	  Það	  var	  hins	  vegar	  ekki	  
mikið	  um	  það	  að	  nemendur	  væru	  með	  eigin	  fartölvur	  í	  fyrirlestrum,	  heldur	  voru	  frekar	  
notaðar	  tölvustofur	  í	  tímum	  þar	  sem	  þörf	  var	  á	  notkun	  tölva.	  Hægt	  var	  að	  fá	  aðgang	  að	  
netinu	  í	  bæði	  farsíma	  og	  fartölvur.	  

	  
Lýsingar	  á	  fögum	  
	  
Nafn	  áfanga	   Forkröfur	   Lokapróf	   Aðalfag	  í	  HR	   Samþykkt	  sem	  

21425	  
Network	  

Architecture	  

Grunnur	  í	  
tölvunafræðifögum,	  

merkjafræði	  

Skriflegt	   	   Valfag	  	  
(4	  ECTS)	  

22130	  Analysis	  
of	  Biomedical	  

Images	  

Kunnátta	  í	  forritun	  
með	  Matlab,	  	  
merkjafræði	  

Skriflegt	   	   Valfag	  	  
(5	  ECTS)	  

	  
21425	  Robotics	  

	  

Kunátta	  í	  forritun	  með	  
C++	  
	  

Skriflegt	   	  
Hátækniverkfræði	  

Skyldufag	  
(4	  ECTS)	  

Spanish	  level	  
A1	  

Engar	   Skriflegt	  og	  
munnlegt	  

	   Valfag	  
(3	  ECTS)	  

	  
Allir	  voru	  þessir	  áfangar	  nokkuð	  krefjandi.	  Analysis	  of	  biomedical	  Images	  er	  fag	  kennt	  í	  
heilbrigðisverkfræðinni	  og	  vorum	  við	  með	  þann	  grunn	  sem	  þurfti	  að	  flestu	  leyti.	  Í	  Robotics	  og	  
Network	  Architecture	  vantaði	  svolítið	  uppá	  grunninn,	  en	  Network	  Arhcitecture	  er	  t.d.	  
kenndur	  á	  þriðja	  ári	  í	  tölvunarfræði.	  	  



Það	  kom	  þó	  ekki	  að	  sök,	  kennararnir	  voru	  alltaf	  til	  taks	  ef	  við	  þurftum	  hjálp.	  Spænskan	  var	  
ekki	  erfið	  en	  tók	  því	  svolítinn	  tíma	  þar	  sem	  skyldumæting	  var	  í	  tíma	  og	  yfirleitt	  einhver	  
verkefni	  fyrir	  hvern	  tíma.	  	  	  
	  
Við	  áttum	  ekki	  í	  neinum	  sérstökum	  erfiðleikum	  með	  að	  komast	  í	  áfanga	  þar	  sem	  það	  eru	  
frekar	  fáir	  í	  tímum	  í	  verkfræðideildinni	  og	  samkeppni	  um	  pláss	  því	  ekki	  eins	  mikil	  og	  í	  
mörgum	  öðrum	  deildum.	  	  
	  
Önnur	  reynsla	  og	  upplifanir	  	  
Við	  mælum	  eindregið	  með	  skiptinámi	  í	  Barcelona	  –	  frábær	  borg	  í	  alla	  staði	  og	  ómetanleg	  
reynsla!	  
	  
Nöfn	  og	  e-‐mail	  
María	  Kjartansdóttir	  –	  mariakja11@ru.is	  
Hafdís	  Ósk	  Pétursdóttir	  –	  hafdis11@ru.is	  
Sigríður	  Þóra	  Birgisdóttir	  -‐	  sigridurb11@ru.is	  
	  
	  
	  
	  


