
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  

You can write the report either in English or Icelandic 
 
Name of the University: Universitat Pompeu Fabra 
Names of the students: Þórður Viggó Guðjohnsen 
Exchange semester: 3 Trimesters  Skólaárið: Haust og Vor 2012-13 
 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Describe the school and its surroundings – very short 

Skólinn er frekar nýlegur og það er verið að byggja við hann nýjar byggingar. Stofurnar 
eru fínar en það er ekki gert ráð fyrir rafmagni fyrir t.d tölvur. Fólk mætir almennt ekki með 
tölvur í tíma. Skólinn er staddur víðsvegar um borgina, en campus Ciutatella er fyrir 
hagfræði og viðskiptadeildina. Skólinn er ca 5 mín frá ströndinni og er alveg við 
frábærann almenningsgarp og dýragarð. 

2. Current faculty divisions and special areas. 
Ég skoðaði bara byggingarnar sem komu að mínu námi, var lítið að spá í hinu. 

3. Number of students - graduate and undergraduate – number of exchange students  
Það eru hátt í 9 þúsund nemendur við skólann og af því eru um 700 skiptinemar á 
haustönn og svo eitthvað svipað á vorönnum 

4. Study structure 
Skólinn er 3 annir, sept-des, jan-mars og apr til júni. Fólk tekur 20 ects einingar eða fjögur 
fög á önn. 2x 90mín kennslustundir í 10 vikur og í 6 af þessum 10 eru líka verkefnatímar í 
6x90mín 

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

Hann kom alveg vel tímanlega, því maður þurfti að vera búinn að skrá sig í fögin og 
skólann fyrr um vorið/sumarið. Þetta er skrifað útfrá því að ég fór á haustönn 

 Any difficulties?  
Nei, þetta gekk bara mjög vel. 

 
Visa Procedure and travel experiences 
 What problems, if any did you encounter? Engin vandamál 
 Does the visa cost anything? Þurfti ekki Visa 
 How did you order your ticket – any problems? Keypti flugmiða á netinu ekkert mál. 
 
Academic Calendar 
 Arrival date – introductory week Ég mætti 28 ágúst og það var welcome week á frá ESN 

frá 15.sept og skólinn var með welcome daga 3 daga áður en skólinn byrjaði sem var 
uppur 25 sept. 

 First day of the semester? 25.sept, 7.jan og 8 apríl 
 Last day of classes? 5.des, 15.mars og 14.jún. 
 Examination period? Svo eru tvær vikur fyrir próf eftir síðasta kennsludag. Oft helgi á milli 

fyrir fyrsta próf. 
 Any special events?  

Það voru ýmsar hátíðir í Barcelona, en ekki nein sérstök sem tengdist skólanum. 
 

Reception 
 How was the reception at the school? 

Það var bara frekar viðkunnanlegt fólk sem reyndi eftir mesta megni að aðstoða mann 
með það sem mann vantaði aðstoð með 

 Was the administration and faculty well prepared for your arrival? 
Já, þetta var allt á hreinu. 

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



Nei ekki á vegum skólans, það var bara fólk sem vann í skólanum. En í ESN welcome 
week var fólk sem hafði áhuga inni í því til að sjá um okkur og kynnast okkur og kynna 
okkur fyrir smá skólanum en aðallega borginni, nágrenni og næturlífinu. 

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

Reddaði mér sjálfur húsnæði sem var bent á af skólanum. Á campus í 5 mín fjarlægð 
 What support did you receive from the school in locating housing? 

Engan nema bara ábendinguna á heimasíðunni og í bæklingnum frá þeim 
 Any special issues or good ideas for prospective students? 

Nei í raun ekki, campus er fínt en svo eru líka margir sem koma bara hingað og kynnast 
fólki og reyna að finna íbúð með öðrum skiptinemum. 

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

Leigan hjá mér var 535 evrur á mánuði. Svo kostaði svona 60 evrur á viku að versla í 
matinn og svo fór bara eftir stað og stund hvað maður eyddi í annað. Rosalega fljótt að 
telja, sér í lagi þar sem krónan veiktist mjög mikið þegar ég var hér. Mæli með að vera 
með svona 500þús aukasjóð allavega umfram Erasmus og lín. Það var svo sem ekkert 
lagt uppúr bókakaupum hér, margir með pdf skjöl af bókum. 

 
The International Office 
 Is there an international office?  

Í byggingu 20. Til hægri út af anddyrinu, 
 Who is responsible for incoming exchange students? 

Angel Gil er skiptinema coordinator þarna. Og svo Oma office sem sér um nemendur 
 How does the international office function? 

Kynnist því eiginlega ekkert, sendi bara email ef ég þyrfti eitthvað eða pantaði fund 
þannig. 

 Do you receive all relevant information? 
Já, öll gögn uppá 10. Nema kannski þegar kom að innranetinu og svoleiðis. Það var bara 
að prófa sig áfram eða biðja spænska krakka um aðstoð. 

 
Exchange promotion 
 What kind of activity did you take part in to promote exchange to Iceland at your 

exchange university? 
Hélt fyrirlestur um HR og Ísland á internationalday þarna. Svaraði spurningum ef eitthver 
spurði mig um HR eða Ísland. 

 
Social Activities 
 How is your relationship with other students? 

Bara mjög fínt, kynntist bæði öðrum skiptinemum og innfæddum, bara vera opinn og tjá 
sig. 

 How is the relationship among the exchange students? 
Rosa fínt, halda mikið saman, eru í hópverkefnum og annað í þeim dúr, net stuðningsnet í 
gangi. 

 Is there a student organization, and if so, are the exchange students part of it? 
Ég var ekki var við nemendafélög eins og við þekkjum á Íslandi 

 Are there any special activities and gatherings for exchange students? 
Bara á vegum ESN þá. 

 How do you like it at the school? 
Þetta var fínt, skólinn er mjög erfiður enda mjög hátt rankaður. Maður þarf að hafa vel fyrir 
hlutunum hér en það er bara Skólalífið út í gegn. Þetta var bara ansi góð keyrsla á þessu 
og fínt að kynnast öðruvísi aðferð við nám. 

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

Nei það skyldu flestir sem maður þurfti að tala við ensku og svo reyndi maður að læra 
spænsku og tjá sig þannig líka. 

 How are the possibilities to experience the country and the culture? 



Frábært, þetta er í raun bara upplifun frá því maður lendir þar til maður fer heim, það er 
allt öðruvísi hérna. 

 
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? 
Ég er hef nú alltaf verið frekar viðsýnn og þekkt hlutina á margan hátt. En suður Evrópa er 
sannarlega öðruvísi þenkjandi en norður hlutinn og tel ég margt hérna vera afleitt og 
ástæða fyrir slæmu ástandi á þessum svæðum.  

 How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? 
Já klárt mál.  

 
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
 In which language are the courses taught? Any problems? Valdi bara kúrsa sem voru 

kenndir á ensku. 
 How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? Svipað að 

erfiðleikum en meiri ákefð og miklu meira verkefnaálag í UPF. 
 Is the teaching primarily practical or theoretical? Hver önn 10 vikur. 10x 2 theory tímar og 

6x practical session. 
 Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? Já þeir nota allt og 

blanda þessu öllu saman. Mikið lagt uppúr þátttöku nemenda í tímum sem og verkefna 
tímum. Oftar en ekki er þátttáka smá hluti af einkunn. 

 How is the workload compared to that at RU? RU er með mismunandi eftir fögum en 
oftast bara 1-2 stór á önninni. UPF er alveg með 6 verkefni eða meira í hverju fagi og það 
getur tekið ansi langan tíma að gera þau, 

 How is the relationship between faculty and students? Bara góð fannst mér 
 What is the relationship between the students in the classroom? Katalónskir krakkar eru 

bara svolítið lokaðir og vilja bara tala sitt tungumál og bekkir eru eiginlega samsettir úr 
mörgum úr vinahópum. Bestu sambandi náði ég við aðra skiptinema eða krakka sem 
voru til í að tala ensku við mann og þannig. Maður þurfti líka bara svoldið að leita eftir 
samskiptunum. 

 
Required Literature 
 Is the literature in English? 

Já maður gat valið kúrsa á ensku, katalónsku eða spænsku 
 How do you estimate the level of the literature? 

Þeir vísa í kennslubækur og en nota þær lítið sem ekkert og ætlast ekki til þess heldur af 
nemendur. krefjandi námsefni samt sem áður 

 Is the literature used for detailed knowledge or a broad overview? 
Já þessi skóli er ekki hátt rankaður fyrir ekki neitt. Vei alveg hvað hann er að gera. 

 Is exam based on the literature or on the lectures? 
Já í raun, en það er náttúrulega allur gangur á því eins og annars staðar. Kennarar eru 
misjafnir þegar kemur af prófagerð! 

 
Exams 
 What types of exams were you given? 

Mest Krossapróf, ýmist með frádrætti eða ekki.  
 What knowledge level was required to pass the exams? 

Í flestum tilfellum var 5 lágmark í lokaprófi, stundum voru bara í heild 100stig í boði og 
það þurfti bara að fá samtals meira en 50 stig úr öllu yfir önnina og lokaprófi til að ná. 
Stundum var hægt að ná lokaprófi með 4 en þá þurfti vetrareinkunn að vera það góð að 
heildareinkunn færi yfir 5 samtals. Rosa misjafnt bara eftir prófessorum. 

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

Já mjög greiðan aðgang 
 How is the access to the computers?  



Það eru eitthver tölvurými á bókasafni, mæli samt frekar með að vera bara með eigin 
tölvu. 

 How is IT used in the teaching or as a distributor of information? 
Það er fínn flæði frá þeim og got að gengi að þeim ef þörf krefur. 
 

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 

Nafn námskeiðs Undanfari Próftýpa Fag í HR Tegund 

20846 Econometrics  II  (Econometrics I) Krossapróf V-406-TOL2. Hagnýt tölfræði II  Skyldufag 

20848 Markets and derivatives (Fjármála kúrsar) Krossapróf V-504-AFLE. Afleiður Valfag 

21138 Finance (Fjármál )  Krossapróf V-107-FJAR. Fjármál fyrirtækja Skyldufag 

21213 International economics I (Micro&macro eco) Krossapróf V-637-ALHA. Alþjóðahagfræði Valfag 

21130 Economic Institutions & markets (Micro&macro)   Krossapróf V-514-VISI. Viðskiptasiðfræði Auka valfag 

21139 International Marketing (Marketing) Krossapróf Alþjóðleg markaðsfræði Auka valfag 

21140 Operation management (Ekkert frekar) Krossapróf V-311-OPMA. Rekstarstjórnun Skyldufag 

21142 Stragetic management (Management) Mixed V-404-STEF. Stefnumótun Skyldufag 

21916 Consumer behavior (Ekkert frekar) Krossapróf V-523-MACO. Neytendahegðun Skyldufag 

21129 Microeconomics II (Micro I) Krossapróf V-625-RHII. Rekstarhagfræði II Skyldufag 

21133 Financial economics (Finance) Krossapróf V-304-FMAR. Fjármálamarkaðir Skyldufag  

21135 Human resources (Ekkert frekar) Mixed V-511-STST. Mannauðsstjórnun Skyldufag 

21152 International Business (Ekkert frekar) Krossapróf V-308-ALVI. Alþjóðaviðskipti Skyldufag 
 
………………………………………………………………………………….. 

Please fill in all the courses you have taken  
 

Any other experiences: 

Mæli með skiptinámi ;)  
 
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. 
Thordurg11@ru.is 


