
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  

You can write the report either in English or Icelandic 
 
Name of the University: University of Glasgow 
Name of the student: Inga Rún Long Bjarnadóttir 
Faculty: Lögfræði 
Exchange semester:   Fall 2014 – Spring 2015 
 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Describe the school and its surroundings – very short 

1. Skólinn er staðsettur í vestur enda Glasgow, umhverfið í kringum skólann er 
ótrúelga skemmtilegt og fullt af lífi, hellingur af búðum, börum og veitingastöðum. 
Skólinn nær yfir stórt svæði, sama hugmynd og hjá Háskóla Íslands, þ.e. 
fjölmargar byggingar tilheyra skólanum. Skemmtilegust er þó aðalbyggingin, en 
hún var notuð í upptökum á Harry Potter, það ætti að gefa ykkur góða mynd af 
útliti hennar. Persónulega myndi ég mæla með að búa bara í vestur endanum, 
skemmtilegasta svæðið, og því nær skólanum sem þú ert, því betra.  

 
2. Current faculty divisions and special areas. 

1. Lögfræði 
3. number of exchange students 

1. Er ekki viss, mikill fjöldi.  
4. Study structure 

1. Ég tók fjóra áfanga, tveir þeirra voru á level 3, og tveir á level 4. Erfiðleikastigin 
eru frá 1-4, stig 1 er auðveldast. Álagið í áföngum á level 4 og 3 er alveg eftir 
erfiðleikastiginu í þeim áföngum sem ég sótti. Mjög mikið lesefni og það er ætlast 
til að þú komir í tíma vel lesinn og undir það búinn að svara spurningum og 
spjalla um efnið.  

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

Ég fékk mörg e-mail frá skólanum með ýmsum upplýsingum áður en ég kom á staðinn, 
ýmist í tengslum við áfangaval, skiptinemadaga, upplýsingar um hvernig ég ætti að sækja 
um nemendaíbúð, fyrir hvaða tímafrest, etc.  

. 
 Any difficulties, such as communication or late responses?  

Nei. 
 
Academic Calendar – important dates 
 Arrival date – introductory week: 

o Ég flaug út í byrjun september, nýnemadagar voru 9.-19. september. 
 First day of the semester: 

o Kennsla hófst 20. september en ég átti ekki að mæta fyrr en 29 september í minn 
fyrsta tíma.  

 Last day of classes:  
o Síðasti kennsludagur fyrir jól var í byrjun desember. Síðan hófst kennsla aftur 26. 

janúar fyrir seinni önnina og lauk 17. mars.  
 Examination period:  

o Frá 29. mars – 22. maí.  
 

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

o Já ég myndi segja það. Það var vel haldið utan um skiptinemana og allt sem 
þeim tengdist, upplýsingar voru ítarlegar og öllum spurningum svarað skjótt. Ef 



eitthvað kom upp á þá var allt gert til að koma til móts við skiptinema og allir voru 
mjög viðkunnalegir. 

 Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? 
o Já svo sannarlega, það var ýmislegt í boði, bæði í upphafi annar og yfir alla 

önnina. Það var endalaust verið að bjóða okkur í pöbbarölt, partý, allskonar 
hittinga, göngutúra, kirkjufundi, etc. Eitthvað fyrir alla. Nemendurnir voru líka mjög 
vinalegir og vildu endilega kynnast okkur og bjóða okkur velkomin utan skóla.  

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

o Ég var í herbergi á vegum skólans, í íbúð með 5 öðrum.  
 What support did you receive from the school in locating housing? 

o Þar sem ég var tvær annir sá skólinn um að redda mér herbergi. Þá sótti ég bara 
um í gegnum vefsíðu þeirra á netinu og þegar ég kom út var allt tilbúið, svona 
‘welcoming package’ með öllum upplýsingum og nauðsynjum.  

 Any special issues or good ideas for prospective students? 
o Ekki leigja í gegnum skólann. Það er margfalt dýrara og gæðin ekki í samræmi 

við verðið. Þetta var fínasta aðstaða, en verðið bara fáránlega hátt. Miklu frekar 
að leigja íbúð með nokkrum öðrum nemendum, nota til þess netið, það er 
endalaust af fólki að auglýsa eftir fólki til að leigja með og er þá kannski þegar 
komið með íbúð. Ég mæli með að ljúka þessum málum af áður en flutt er út.  

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

o Leiga, tvímælalaust. Það er hægt að lifa ódýrt ef þú ferð í búðir eins og Iceland 
sem er hræódýr þarna. Búðir eins og Tesco eru svipaðar og Bónus og Krónan í 
tengslum við gæði, en aðeins ódýrari. Þú getur í raun valið hversu miklu þú eyðir í 
mat þarna eftir því hvar þú verslar. Síðan er Waitrose er dýrari en Tesco, en með 
betri kjötvörur og fisk. 

 
The International Office 
 Who is responsible for incoming exchange students? 

 Sally Baxter. 
 Did you get good service from the office?  

 Allt í allt var þjónustan mjög góð.  
 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 host  

university? 

 Mætti sem fulltrúi Íslands á skiptinemafundi, spjallaði við nemendur allstaðar að 
úr heiminum og einnig við nemendur úr Glasgow Uni, og svaraði spurningum 
þeirra. Það vakti mikla athygli að ég skyldi vera eini nemandinn frá Íslandi, en öll 
önnur lönd höfðu marga nemendur.  

 
Social Activities 
 How was your relationship with other students? 

o Mjög gott. 
 How was the relationship among the exchange students? 

o Mjög gott, sérstaklega við fólkið sem ég bjó með.  
 Is there a student organization, and if so, are the exchange students part of it? 

o Já það er nemendaráð og já það er í boði fyrir skiptinema að taka þátt. 
 Are there any special activities and gatherings for exchange students? 

o Það er ótrúlega mikið í boði fyrir skiptinema og hellingur gerður til að koma til 
móts við Háskólanema. Það er svo mikið að þú hafðir minnst 10 valkosti fyrir 
hvert kvöld. 

 Did you participate actively in social activities?  
o Já. 

 



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

o Nei. 
 How are the possibilities to experience the country and the culture? 

o Mjög góðir. Fullt af ferðum í boði sem auglýstar eru í gegnum skólann ofl. 
 
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 Ég get vel viðurkennt að þetta hefur opnað huga minn gagnvart mismunandi 

menningarheimum, hefðum, uppruna og forsögu. Það var ótrúlega áhugavert að 
kynnast fólki frá Japan og Kína sérstaklega, en stelpan sem ég bjó með var frá 
Japan. Menning þeirra og hefðir eru ótrúlega áhugaverðar og svo allt öðruvísi en 
heima á Íslandi. Það var sérstaklega gaman að sjá hvernig ég upplifði tilteknar 
aðstæður, og bera svo saman við það hvernig aðrir skiptinemar upplifðu þær.  
Að vísu er Glasgow nú ekki langt í burtu frá Íslandi og menningin þar ekki ýkja 
öðruvísi, en fólkið er öðruvísi en heima.  

 How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? 
o Ég er viss um að þetta mun hjálpa helling til við framtíðarstarfið þar sem ég hygg 

á að opna möguleika á starfi erlendis sem og hér heima. Það telur líka að sjá að 
viðkomandi getur auðveldlega spjarað sig í nýju umhverfi í burtu frá fjölskyldu og 
vinum.  

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

o Ensku 
 How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? 

o Ég tók 4 áfanga, 2 á level 3 og tvo á level 4. Áfangarnir eru þó mismunandi eftir 
því hvaða kennara þú ert með, þannig eru ekki allir level 4 áfangar jafn erfiðir. 
Þeir sem ég tók kröfðust mun meiri vinnu en BA áfangar heima við. Ég hef að 
vísu ekki tekið Masters áfange í HR ennþá en gæti vel verið að þetta sé svipað. 

 Is the teaching primarily practical or theoretical? 
o Bæði 

 Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? 
o Blandað. 

 How is the workload compared to that at RU? 
o Svipað, verkefnavinnan auðveldari, lesefni mikið meira.  

 How is the relationship between faculty and students? 
o Gott. 

 What is the relationship between the students in the classroom? 
o Það fer algerlega eftir þér, ef þú villt kynnast fólki þá er það ekkert mál. 

Nemendur vinna flestir vel saman og maður finnur lítið fyrir því að maður sé 
‘skiptinemi’.  

 
Required Literature 
 Is the literature in English? 

o Já. 
 Is the literature used for detailed knowledge or a broad overview? 

o  
 Is exam based on the literature or on the lectures? 

o Bæði. 
 
Exams 
 What types of exams were you given? 

o Skrifleg. 
 
Other 



 Do students have easy access to the library and it’s resources? 
o Já, bókasafnið er risastórt á 11 hæðum. 

 
 How is the access to the computers?  

o Ekki gott. Fáar tölvur miðað við hversu margir nemendur eru, fáar innstungur fyrir 
þína eigin fartölvu. Þú þarft að mæta snemma til að fá borð þar sem eru 
innstungur, annars er allt upptekið. 
 

 How is IT used in the teaching or as a distributor of information? 
o Það er innranet eins og RU sem er notað og heitir Myschool, þeim tókst þó að 

flækja þetta einfalda fyrirbæri ansi mikið þar sem það skiptist í tvennt og er fremur 
fornaldarlegt í uppsetningu að mínu mati. Annars vegar höfum við ‘Myglasgow’ 
og ‘Moodle’.  

 
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) 
International Law  
and Problems 
of CWO     Skriflegt Lögfræði Elective 
 
Criminal Justice    Skriflegt Lögfræði Elective 
 
Mixed Jurisdictions   Skriflegt Lögfræði Elective 
 
Anti-Discrimination Law   Skriflegt Lögfræði Elective 
 

………………………………………………………………………………………….. 

Any other experiences you would like to talk about? 

Nei í rauninni ekki, bara muna fyrir prófin að lesa vel yfir gömul próf. Áfangarnir sem 
ég tók voru heilsársáfangar sem þýðir að lesefni fyrir próf var lesefni fyrir heilt ár, 
þannig maður veit ekki alveg á hverju er von. Lokaprófið í hverjum áfanga var þannig 
að gildi tveggja áfanga heimavið og því mikið í húfi og best að gera þetta vel.  

 
 
Names and e-mails: 
The International Exchange Office will appreciate if you will inform about your e-mail 
addresses, so that other students can contact you for more information. 
 
Inga Rún Long Bjarnadóttir 
ingab10@ru.is 
S. 822-9290 

mailto:ingab10@ru.is

