
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  

You can write the report in English or Icelandic 
 
Name of host University: University of Glasgow 
Department/school you studied within: School of Law.   
 
Name (student): Ásgeir Skorri Thoroddsen 
Exchange semester: Fall 2014 
School at RU: Law 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Briefly describe the school and its surroundings  
 
Skólinn er staðsettur í West End í Glasgow sem er mjög skemmtilegt hverfi. Sumir segja að 
það sé skemmtilegasta hverfið í Glasgow, m.a. vegna þess að skólinn er staðsettur þar. 
Umhverfið í kringum skólann var mjög skemmtilegt. The Main Building var alveg rosalega 
flott, en algengt er að þeirri byggingu sé líkt við skólann í Harry Potter myndunum.  
 
Hverfið í kringum skólann fannst mér, eins og áður sagði mjög skemmtilegt. Þar var mikið af 
góðum veitingastöðum og pöbbum.  
 
Eina vitið er að leigja íbúð í West End.  
 
2. Please list the current faculty divisions and special areas. 
Lögfræði 
 
3. Number of exchange students 
Ég er ekki viss.  
 
4. Study structure 
Ég tók 3 áfanga. Tveir áfangar voru á level 4 og 1 á level 2. Lagadeildin í HR krafðist þess að 
ég tæki sem flesta áfanga á level 4 vegna þess að ég er í meistaranáminu. Mér var ráðlagt af 
skólanum úti að taka ekki nema bara 1 level 4 áfanga þar sem álagið á að vera meira í þeim. 
Skólinn mældi með því að maður tæki áfanga á mismunandi levelum.  
 
Lagadeildin í HR stóð hins vegar föst á sínu og sagði að ég yrði að taka áfanga á levelum 3 
og 4 til að fá þá metna. Ég fékk að lokum samþykkt að taka 1 áfanga á level 2 og 2 áfanga á 
level 4. Eftir á að hyggja hefði bara verið auðveldast fyrir mig að taka bara level 4 áfanga 
vegna þess að mesta álagið var í level 2 áfanganum sem ég tók.  
 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Pre – Departure:  Quality of Information before you left 
 When did you receive the information package from the University? 
Ég fékk nokkur e-mail frá skólanum með mismunandi upplýsingum, fyrsta 17. mars. Svo fékk 
ég alltaf reglulega e-mail frá skólanum frá apríl þar til ég mætti.  
 Any difficulties, such as communication or late responses?  
Nei. 
 
Academic Calendar – important dates 
 Arrival date – introductory week: 
Ég flaug út 31. ágúst 2014. Nýnemadagarnir voru svo frá 9. – 19. september.   
 First day of the semester: 
Kennsla byrjaði 22. september, en ég átti ekki að mæta í minn fyrsta tíma fyrr en 29. 
september.  
 Last day of classes: 
5. desember.  
 Examination period:  
8. – 19. desember. Mín próf voru öll í fyrri vikunni, þ.e. 8. desember – 12. desember.  



 
 
Reception of incoming students – describe how you were welcomed 
 Was the administration and faculty well prepared for your arrival? 
Já, allt mjög vel skipulagt og vel haldið utan um allt. Ef maður hafði einhverjar spurningar þá 
gat maður sent e-mail á Erasmus teamið eða skrifstofustjóra lagadeildarinnar. Fékk almennt 
svör við öllum spurningum skjótt og þau allra vilja gerð til að hjálpa.  
 Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? 
Já. Það var boðið upp á ýmislegt, m.a. “Walking Tours” af studentum skólans fyrir skiptinema 
í upphafi annarinnar. Þá labbaði nemandi með hóp af skiptinemum um og sýndi það helsta.  
 
Housing 
 Did you have housing at your disposal or did you have to find your own housing? 
Nei, ég hafði ekki húsnæði áður en ég fór út. Nemendur sem eru bara í 1 önn við University of 
Glasgow fá ekki íbúð á vegum skólans vegna þess að skiptinemar sem ætla að vera í 1 ár 
ganga fyrir.  
 
Það var mikið vesen að redda sér húsnæði. Mjög mikil eftirspurn og framboðið ekki nógu 
mikið. Almennt eru bara gerðir 6 mánaða húsaleigusamningar í Skotlandi svo það var talsvert 
vesen fyrir mig, sem ætlaði bara að vera þarna í ca. 4 mánuði, að redda mér húsnæði. Það 
tókst þó á endanum.  
 
 What support did you receive from the school in locating housing? 
Lítil hjálp frá skólanum. Skólinn er með húsnæðisskrifstofu en eins og áður sagði þá hafa 
nemendur sem eru þarna í heilt ár í skiptinámi forgang. Þannig að fyrir mig, sem var aðeins 
að fara að vera þarna í eina önn, var lítil hjálp í skrifstofunni á vegum skólans. Ég fór þangað 
nokkrum sinnum til að fá hjálp en eina sem þau gátu gert var að gefa mér lista með linkum á 
hinar og þessar heimasíður.  
 Any special issues or good ideas for prospective students? 
Reyna með einhverjum hætti að vera búin að redda húsnæðismálum áður en þú ferð út.  
 
Costs 
 Describe the most important expenses such as rent, books, food, etc. 
Leigan var ca. 100 þúsund kr. á mánuði. Maturinn var svipaður og hérna heima, kannski 
aðeins ódýrari.  
 General cost of living 
Húsaleiga og matur er svona mest. Síðan viltu ferðast og gera aðra skemmtilega hluti um 
helgar og þá kostar það alltaf smá pening.  
 
The International Office 
 Who is responsible for incoming exchange students? 
Sally Baxter.  
 Did you receive good service from the office?  
Mjög góð þjónusta í alla staði frá skólanum.  
 Do you receive all relevant information? 
Já.  
 
Exchange promotion 
 What kind of activity did you take part in to promote exchange studies at your host 

university? 
 
Social Activities 
 How was your relationship with other students? 
Það var mjög gott. Ég kynntist fullt af fólki.  
 How was the relationship among the exchange students? 
Mjög gott. Mikið af skemmtilegum skiptinemum sem ég kynntist.  
 Is there a student organization, and if so, are the exchange student’s part of it? 
Já, það eru 2 risastór nemendafélög og er öllum skiptinemum velkomið að taka þátt í flest öll 
held ég.  
 Are there any special activities and gatherings for exchange students? 



Fyrsta vikan var svona skiptinemadagar þar sem boðið var upp á ýmislegt fyrir skiptinema 
eins og, ferðir um borgina, ferðir um skólahverfið o.s.frv. Þá voru haldnar sérstakar kynningar 
fyrir skiptinema til þess að koma þeim inn í allt systemið. Svo var haldið sérstakt “Social 
Event” og “International Student Lunch” þar sem boðið var upp á veitingar o.fl.  
 Did you participate actively in social activities?  
Já.  
 
 
 
 
Culture and Language 
 Did you have any language problems with the faculty or other students? 
Nei 
 How are the possibilities to experience the country and the culture? 
Mjög góðar. Það var boðið upp á ferðir hverja helgi til þess að skoða landið í bak og fyrir. 
Kostaði 4 þ. kall í hverja ferð ef ég man rétt. Ég fór í 2 svona ferðir.  
 Any recommendations for students? 
Bara vera jákvæður og taka þátt í eins miklu og þú getur.  
 
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? 
Mun hafa mjög víðtæk áhrif á mig. Ég þroskaðist alveg rosalega við þetta. Hollt og gott fyrir 
alla að komast aðeins út og sjá Ísland að utan. Þá lærir maður að meta góðu hlutina hérna 
heima en á sama tíma sér maður hvað Ísland er virkilega lítið. Maður vill nefnilega stundum 
gleyma því, m.a. vegna þjóðfélagsumræðunnar, hvað við erum í raun lítil þjóð.  
 How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? 
Get ekki ímyndað mér annað en þessi reynsla komi til með að nýtast mér mjög vel í lífinu, 
hvort sem það er í starfi eða ekki.  
 
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
 In which language are the courses taught?  
Allir áfangarnir voru kenndir á ensku.  
 How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? 
Ég tók 3 áfanga þarna úti. Tveir áfangar, sem voru á svokölluðu level 4 og 1 á level 1. Mér 
fannst námið vera mjög svipað og í HR. Ef e-ð er þá er námið í HR erfiðara. Meira álag í HR.   
 Is the teaching primarily practical or theoretical? 
Mjög blandað. Mér fannst kennslan vera bara mjög svipuð og í HR.  
 Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? 
Mjög blandað.  
 How is the workload compared to that at RU? 
Mjög svipað.  
 How is the relationship between faculty and students? 
 What is the relationship between the students in the classroom? 
 
Required reading 
 Was all required reading in English? 
Já  
 Is the reading material used for detailed knowledge or a broad overview? 
 
 Were examinations based on the reading or on the lectures? 
Bæði.  
 
Exams 
 Please describe what types of exams were you given? 
Í 2 áföngum þurfti ég að skila ritgerðum í lokinn en í 1 áfanga tók ég skriflegt 2 tíma lokapróf.  
 



Lokaprófið var byggt þannig upp að við fengum 8 ritgerðarspurningar og áttum að velja 3 
spurningar til að svara.  
 
Other 
 Do students have easy access to the library and its resources? 
Já. Mjög stórt og gott bókasafn.  
 How is the access to the computers?  
Allt í lagi. Mér fannst tölvurnar þarna vera frekar hægvirkar. Ef þú ætlar að prenta út þá gæti 
það tekið svolítið langan tíma. Svo kostar líka slatta að prenta út. Færð engan prentkvóta í 
byrjun annar eins og í HR.  
 How is IT used in the teaching or as a distributor of information? 
Það er einhvers konar innranet sem er samt mun flóknara í notkun heldur en t.d. Myschool. 
Það eru tvær mismunandi vefsíður, annars vegar “My Glasgow” og hins vegar “Moodle”. My 
Glasgow er svipað og Myschool nema engar tilkynningar né námsefni fer þar inn. Allt 
námsefni og tilkynningar er inn á “Moodle” en allt annað inn á “My Glasgow”.  

 
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 
Advanced International Law  Written    Elective 
Financial Law    Essay    Elective  
Commercial Banking   Essay    Elective 

………………………………………………………………………………………….. 

Please fill in all the courses you have taken  
 

Any other experiences you would like to talk about? 

 
 
Names and e-mails: 
The International Exchange Office will appreciate if you leave your e-mail address here, so 
that other students can contact you for more information. 
 
Ásgeir Skorri Thoroddsen 
asgeirskorri@gmail.com  
S: 690-6302 
 

mailto:asgeirskorri@gmail.com

