
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  

You can write the report in English or Icelandic 
 
Name of host University: University of Navarra 
Department/school you studied within: Business and Economics 
 
Name (student): Hrund Einarsdóttir 
Exchange semester: Fall 2015 
School at RU: Viðskiptadeild - Markaðsfræði 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Briefly describe the school and its surroundings.   

Skólinn er staðsettur í Pamplona sem er frekar lítill bær, norðarlega á Spáni. Skólinn er 
mjög stór og skiptist í nokkrar byggingar eftir því um hvaða deild er að ræða. Umhverfið í 
kringum skólann er mjög fallegt. Skólinn er gamaldags að utan en frekar nýtískulegur að 
innan, ekki ólíkur HR. Eina sem mér fannst vanta voru lesaðstöður svipaðar og í HR.  

2. Please list the current faculty divisions and special areas. 
Skólinn bíður upp á flest nám sem hægt er að ímynda sér held ég og skiptist það niður 
eftir deildum og byggingum. Hver deild er dálítið eins og sjálfstæður skóli fannst mér og 
skiptast deildirnar niður í byggingar. Ég tók 4 af 5 áföngum í hagfræði- og 
viðskiptadeildinni og 1 áfanga tók ég í samskiptadeildinni.  

3. Number of exchange students 
Ég myndi segja yfir 100 skiptinemar. Flestir voru í viðskipta- og hagfræðideildinni eða 
samskiptadeildinni. Margir koma líka í skólann annars staðar frá til þess að taka heila 
gráðu. 

4. Study structure 
Ég tók 5 áfanga (30 einingar). Áfangarnir voru flestir samansettir af prófum og verkefnum 
og oftast er lokapróf í desember. Hver áfangi var ca. 4 klst á viku.  

 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Pre – Departure:  Quality of Information before you left 
 When did you receive the information package from the University? 

Um miðjan ágúst, skólinn byrjaði síðan í lok ágúst og síðan fékk ég líka einhverjar 
upplýsingar eftir að ég kom til Pamplona. 

 Any difficulties, such as communication or late responses?  
Nei, en mér fannst ég fá upplýsingar um ýmis atriði heldur seint sem skipti þó í raun ekki 
miklu máli.  

 
 
Academic Calendar – important dates 
 Arrival date – introductory week: 28. til 31. Ágúst 
 First day of the semester: 1. september 
 Last day of classes: 1. desember 
 Examination period: 2. desember til 23. desember 

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

Já mjög vel undirbúin myndi ég segja. Fyrsti “welcome” dagurinn var á föstudegi og þá 
var farið yfir ýmis hagnýt atriði. Boðið var upp á að fara í túr um skólann og líka um 
bæinn. Á sunnudeginum var síðan boðið uppá ferð til San Sebastian sem er strandarbær 
klukkutíma frá Pamplona. Það var líka nemandi sem hafði samband við mig fyrr um 
sumarið og bauð fram aðstoð ef ég þyrfti.  

 Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? 
Já, þeir sem voru í þannig nefnd en aðrir ekki. 

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



Ég fann eigin húsnæði. Skólinn bíður að vísu upp á heimavist en flestir skiptinemanna 
voru í íbúð sem þeir fundu sjálfir. 

 What support did you receive from the school in locating housing? 
Skólinn benti á í hvaða hverfum best væri á búa 

 Any special issues or good ideas for prospective students? 
Ég mætti á staðinn án þess að vera búin að finna íbúð sem ég held að hafi verið góð 
ákvörðun þar sem standardinn á íbúðum er ólíkur því sem finnst á Íslandi svo mér fannst 
gott að geta mætt á staðinn og skoðað íbúðirnar.  

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

Leigan er oft í kringum 700-800 evrur fyrir heila íbúð og oftast eru 3-4 sem leigja saman. 
Matur og drykkur er mun ódýrari en á Íslandi. Ég þurfti ekki að kaupa nema eina bók í 
þeim áföngum sem ég tók og mér heyrðist það vera venjan hér svo bókakaup eru alls 
ekki stór útgjaldaliður líkt og í HR. Matur og drykkur er mjög ódýr hér samanborið við 
Ísland hvort sem um er að ræða í skólanum, matvöruverslunum, veitingastöðum eða bari. 

 
The International Office 
 Who is responsible for incoming exchange students? 

Það var deild innan hagfræði- og viðskiptadeildarinnar sem sér um skiptinema. Síðan eru 
líka nemendur skólans sem eru í skiptinemanefnd sem sjá um það sem viðkemur 
félagslífi. 

 Did you receive good service from the office?  
Já 

 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? Það var einn dagur tileinkaður því að kynna sitt land fyrir öðrum í skólanum. 
Það voru sett upp borð og boðið upp á bæklinga, ég var ekki í Pamplona þennan dag svo 
ég gat því miður ekki tekið þátt.  

 
Social Activities 
 How was your relationship with other students? Bara fínt, aðallega samband við aðra 

skiptinema. 
 How was the relationship among the exchange students? Gott 
 Are there any special activities and gatherings for exchange students? Já, það var mjög  

mikið um það. Skiptinemarnir skemmta sér oftast á miðvikudögum (og auðvitað um helgar 
líka) en á miðvikudögum er sérstakt skiptinemakvöld á skemmtistað í Pamplona. Það var 
líka boðið upp á ýmsar ferðir, t.d. fjallgöngur og hellaskoðun.  

 Did you participate actively in social activities? Já, en ég og kærastinn minn fluttum 
saman til Pamplona og ég hefði eflaust tekið meiri þátt hefði ég verið ein.  

 
 
 
 
Culture and Language 
 Did you have any language problems with the faculty or other students? Nei, flestir 

nemendur og kennarar tala fína ensku.  
 How are the possibilities to experience the country and the culture? Mjög góðir, það er 

ekta spænsk menning í Pamplona myndi ég segja. Það er líka mjög skemmtilegt og 
auðvelt að ferðast um Spán frá Pamplona en hins vegar frekar erfitt að ferðast frá Spáni 
þar sem flugvöllurinn í Pamplona flýgur einungis til Madrid.  

 Any recommendations for students? Bara reyna skoða eins mikið og hægt er en ekki 
gleyma að upplifa Pamplona. Margir skiptinemar fóru frá Pamplona næstum því hverja 
einustu helgi og sáu eftir því þegar önnin var á enda.  

 
 
 



Cultural and Social Effects from the Exchange Experience 
 How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? Já, 

mjög gott í reynslubankann.  
 
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
In which language are the courses taught? Ensku og spænsku, ég valdi mér að taka bara 
áfanga á ensku. 
How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? Ég held að þetta 
sé nokkuð svipað.  
 Is the teaching primarily practical or theoretical? Meira theoretical 
 Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? Allt notað 
 How is the workload compared to that at RU? Frekar rólegt í byrjun en síðan mikið álag 

seinni part annar. 
 How is the relationship between faculty and students? Bara fínt, ekkert hægt að setja út á 

það. 
 What is the relationship between the students in the classroom? Gott. Flestir í þeim 

áföngum sem ég valdi mér voru skiptinemar.  
 
Required reading 
 Was all required reading in English? Já í þeim áföngum sem ég valdi. 
 Is the reading material used for detailed knowledge or a broad overview? Bæði 
 Were examinations based on the reading or on the lectures? Bæði 
 
Exams 
 Please describe what types of exams were you given? Prófin voru bara svipuð og þeim í 

grunnáminu í HR. Oftast voru nokkrar stutter ritgerðarspurningar og krossaspurningar. 
 
Other 
 Do students have easy access to the library and its resources? Já, en maður þarf að vera 

með stúdentakort sem skólinn gefur út til þess að komast inn og útúr skólanum. Skólinn 
lokar kl. 21 á virkum dögum sem manni þótti skrítið fyrst miðað við því sem maður er 
vanur í HR. Skólinn er síðan lokaður á sunnudögum. 

 How is the access to the computers?  Já.  
 How is IT used in the teaching or as a distributor of information? Maður fær aðgang að 

innraneti sem kennararnir nota til þess að setja inn upplýsingar og efni. Maður fær líka 
netfang sem skólinn sendir ýmsar upplýsingar á  
 

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) 
Marketing 1  None  Written  Marketing  Elective 
Project management None  Written  Marketing  Elective 
Business Communication None Oral/None Marketing  Elective 
Advertising and PR None  Written  Marketing  Elective 
E-Commerce  None  Written  Marketing  Elective 
 

………………………………………………………………………………………….. 

Please fill in all the courses you have taken  
 
 



 
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. 
 
Hrund Einarsdóttir 
hrund89@gmail.com 
 


