
Name of host University: University of Victoria 
Department/school you studied within: Peter B. Gustavson School of Business 
 
Name (student): Bessí Þóra Jónsdóttir & Einar Páll Gunnarsson 
Exchange semester: Fall 2015 
School at RU: Viðskiptadeild 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Briefly describe the school and its surroundings  

 Skólinn er staðsettur í höfuðborg British Columbia, Victoriu. Skólinn er í 15min strætó 
fjarlægð frá miðbænum. Campusinn er mun stærri en í HR og er í raun allt til alls þar. Margir 
nemendur búa á campus. Campusinn var mjög fallegur og mikið líf, til dæmis eru frjáls dádýr 
sem ráfa um campusinn.  

2. Please list the current faculty divisions and special areas. 

 HR er einungis með samning við Viðskiptaskólann þannig að við þurftum að taka a.m.k. 3 
áfanga innan Viðskiptadeildarinnar. 

3. Number of exchange students 

 Það voru tæplega 200 skiptinemar með okkur í Peter B. Gustavson School of Business. 
Lang flestir komu frá Evrópu. Það voru í kringum 70 frá Þýsklandi. Í kringum 5 frá Suður 
Ameríku. Síðan voru nemendur frá Asíu, aðallega Kína, Japan og Tælandi.  

4. Study structure 

 Önnin var 12 vikur líkt og í HR.  
 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Pre – Departure:  Quality of Information before you left 
 When did you receive the information package from the University? 

 Við fengum flestar upplýsingar frá skólanum í mars. 
 Any difficulties, such as communication or late responses?  

 Við áttum í smá erfiðleikum með val á áföngum þar sem skólakerfið þeirra er frábrugðið 
okkar varðandi upppbyggingu. 

 
 
Academic Calendar – important dates 
 Arrival date – introductory week: Fyrsta vikan í september 
 First day of the semester: 9.september 
 Last day of classes: 4.desember 
 Examination period: 5-21.desember 

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

 Þetta var allt mjög vel skipulagt hjá skólanum úti. Stór athöfn þegar við mættum í fyrsta 
skipti á Orientation day. 

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

 Já, skólinn skipulagði helgarferð fyrir skiptinemana í upphafi annar. Þessi ferð var frekar dýr 
en var mjög skemmtileg og gagnlegt að kynnast öðrum skiptinemum þar. 

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

 Hægt var að sækja um húsnæði á campusnum en happdrætti var hvort nemendur fengju 
pláss þar eða ekki. Við ákváðum að finna okkur húsnæði á eigin vegum og leigðum 3 
herbergja íbúð með nokkrum öðrum skiptinemum nálægt skólanum. 

 What support did you receive from the school in locating housing? 

 Hjálpin sem kom frá skólanum var þegar að skólinn var byrjaður þannig að allir höfðu 
núþegar fundið sér húsnæði. 

 Any special issues or good ideas for prospective students? 

 Líklega best að búa á campus eða nálægt campus. 
 
Costs 



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

 Bókakostnaður var mjög svipaður og heima á Íslandi. Maturinn var töluvert ódýrari í Kanda 
heldur en heima þá sérstaklega í skólanum. Leigukostnaðurinn er mjög svipaður og á Íslandi 
en ef leigt er með öðrum þá er möguleiki að finna ódýrt húsnæði. Við borguðum 70.000kr á 
mánuði fyrir okkar hluta í íbúðinni, heildarleigan var 200.000kr. 

 General cost of living 

 Töluvert ódýrara en á Íslandi. Mun ódýrara að fara út að borða og skemmta sér. 
 
The International Office 
 Who is responsible for incoming exchange students? 

 Christina Hernandez sá um skiptinema sem komu í Viðskiptadeildina. 
 Did you receive good service from the office?  

 Já, hún var alltaf fljót að svara öllum spurningum sem við höfðum. 
 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? 

 Kynntumst mörgum skiptinemum vel en kynntumst fáum Kanadamönnum. 
 How was the relationship among the exchange students? 

 Mjög gott samband milli skiptinema. 
 Is there a student organization, and if so, are the exchange student’s part of it? 

 Já 
 Are there any special activities and gatherings for exchange students? 

 Já, það voru nokkrir viðburðir. Fyrst var helgarferðin í byrjun annar. Síðan var hópferð á 
íshokkí leik í gegnum buddy programið. Í lok annar var síðan kveðjuhóf þar sem allir 
skiptinemarnir voru samankomnir og nokkrir kennarar. 

 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? 
 Any recommendations for students? 

 Vera virk í félagslífinu meðal skiptinema. 
 
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? 

 Við höfum víkkað sjóndeildarhringinn og stækkað verulega tengslanet okkar. Höfum kynnst 
fólki út um allan heim. Við bjuggum með Svíum og Chilebúa og fengum því að kynnast 
sérstaklega vel menningu þeirra.  

 How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? 
 
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
 In which language are the courses taught?  

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

 Námið var aðeins léttara en í HR 
 Is the teaching primarily practical or theoretical? 



 Mismunandi eftir fögum 
 Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? 

 Flestir með blöndu af öllu 
 How is the workload compared to that at RU? 

 Workloadið var svipað. Meira að gera yfir önnina en minna fyrir lokapróf. Töluvert léttara 
heldur en í HR. 

 How is the relationship between faculty and students? 

 Kennarar eru mjög opnir og vinalegir, þeir vilja kynnast nemendum sínum og spjalla mikið 
 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? 

 Bæði 
 Were examinations based on the reading or on the lectures? 

 Bæði 
 
Exams 
 Please describe what types of exams were you given? 

 Mikið um krossapróf í bóklegu fögunum en dæmi í reikningsfögum. 
 
Other 
 Do students have easy access to the library and its resources? 

 Já 
 How is the access to the computers? 

 Góð  
 How is IT used in the teaching or as a distributor of information? 

 Góð 
 

Description of Courses 
Please list all the courses you are taking in the form below:  
 

COM220, Organizational Behaviour: 
 
Fengum þennan áfanga metinn sem Mannauðsstjórnun í HR. Versti áfanginn að okkar mati. Mjög mikil 
vinna og lítið sem maður fær út úr áfanganum. Kennarinn var heldur ekki sá besti. Í þessum áfanga var 
20% lokapróf og 20% miðannarpróf sem voru einungis krossar. 
 
COM240, Management Finance: 
 
Fengum þennan áfanga metinn sem Fjármál fyrirtækja í HR. Þessi áfangi var skemmtilegur og 
áhugaverður. Það var 40% miðannarpróf, 45% lokapróf, 5% stutt próf og 10% verkefni. Prófin voru bland 
af krossum og dæmum. Mælum með þessum áfanga. 
 
IB301, International Business 
 
Fengum þennan áfanga metinn sem Alþjóðaviðskipti í HR. Besti áfanginn sem við forum í. Kennarinn 
var frá Póllandi og hafði mjög gaman af því að kenna. Kennslan var óformleg þar sem flestir tímarnir 
voru umræðu tímar og vildi hann fá innsýn nemenda í viðfangsefni námskeiðisins. Það voru 2 20% 
miðannarpróf sem voru helmingur krossar og helmingur skriflegt. Auk þess voru 2 hópaverkefni og 2 
einstaklingsverkefni. Mælum mjög með þessum áfanga. 
 
PHIL330, Professional and Business Ethics 
 
Fengum þennan áfanga metinn sem Viðskiptasiðfræði í HR. Þessi áfangi var í heimspekideild skólans. 
Hann var heldur frábrugðinn öðrum áföngum sem við tókum flestir tímarnir voru umræðutímar þar sem 
kennarinn gat kallað mann upp hvenær sem er til að segja skoðun sína á ákveðnu málefni. Mikil 
verkefnavinna auk þess var eitt 30% miðannarpróf og 50% heimalokapróf. Þau voru bæði með einungis 



ritgerðaspurningar. Þetta var eini áfanginn sem var mætingarskylda í þar sem þátttaka í tímum var 20% 
af lokaeinkunn.   
 
STAT359, Data Analysis 
 
Fengum þennan áfanga metinn sem Tölfræði II í HR. Þessi áfangi var erfiðasti áfanginn sem við tókum. 
Kennarinn var ekki mjög góður. Í öllum tímum glósaði hann á töfluna og það efni var ekki aðgengilegt ef 
nemandi missti af tíma. Það var 60% skriflegt lokapróf og engin gögn leyfð og ekkert formúlublað gefið 
í lokaprófinu sem okkur þótti skrítið. Það voru 4x10% verkefni yfir önnina sem voru frekar viðfangsmikil 
og tímafrek. Mælum ekki með þessum áfanga. 
 

Names and e-mails: 

Bessí Þóra Jónsdóttir, bessi14@ru.is 

Einar Páll Gunnarsson, einarp14@ru.is 

 
 

 


