
Name of the University: 
The University of Economics, Prague 
Names of the students: Albert Þór Guðmundsson 
Exchange semester: 3. Önn - Haust, 2013 
Faculty: Ýmsar 
 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Describe the school and its surroundings – very short 

 
Skólinn er staðsettur í Zizkov hverfinu í Prag sem er í göngufæri við miðbæinn, 
einnig er hægt að taka almenningssamgöngur þar á milli mjög auðveldlega. Nánasta 
umhverfi inniheldur aðallega veitingastaði og smábúðir en beint við skólann er ágætis 
garður með gróðri og bekkjum. Skólinn sjálfur er staðsettur í nokkrum samliggjandi 
byggingum sem þó hægt er að ganga á milli auðveldlega. Kennslustofurnar eru allt frá 
því að vera mjög hráar og gamaldags yfir í það að vera mjög nútímalegar og 
þægilegar. Nóg af tölvuherbergjum eru í boði fyrir nemendur og í skólanum eru 
einnig nokkur mötuneyti, veitingastaður, kaffihús, bóksala og bókasafn. 

 
2. Current faculty divisions and special areas. 

 
Skólinn skiptist í sex deildir: “Faculty of Finance and Accounting”, “Faculty of 
International Relations”, “Faculty of Business Administration”, “Faculty of 
Informatics and Statistics”, “Faculty of Economics” og “Faculty of Management” 
 
3. Number of students - graduate and undergraduate – number of exchange students 
 
Í dag eru um 20.000 nemendur í skólanum. Ég er ekki með það á hreinu hvernig 
skiptingin er á milli grunnáms- og meistaranema en ljóst er að skólinn er mjög vinsæll 
áfangastaður skiptinema. 
 
4. Study structure 
 
Framboðið af námskeiðum er gríðarlegt og hægt er að finna sér námskeið frá 3 ECTS 
og upp í 7 ECTS. Flest námskeiðin eru kennd vikulega en svo er einnig hægt að finna 
sér svokölluð “intensive course” þar sem námskeiðið er klárað á nokkrum dögum. 
Stundum eru námskeið kennd í 2 eða 3 mismunandi hópum og þá getur maður valið 
úr 2 eða 3 mismunandi tímasetningum til að mæta í tímann, þ.e.a.s. sem hentar 
stundatöflunni hjá manni best hverju sinni. Skiptinemum er boðið upp á að klára 
námskeiðin fyrir jól en það þýðir oftast að skiptinemar þurfa að taka lokaprófið í 
síðustu kennslustundinni. Það getur því verið strembin vika. Ég lenti t.d. í því að þurfa 
að taka 3 lokapróf sama daginn og því er mikilvægt að skipuleggja lærdóminn vel 
fram í tímann fyrir síðustu vikurnar. Almennir nemendur taka sín lokapróf eftir jól í 
janúar. 
 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Information before you left 
§ When did you receive the information package from the University? 

 
Ég fékk tölvupóst frá þeim í byrjun apríl með mikið af upplýsingum og svo bréfpóst 
stuttu seinna. Annars er mjög auðvelt að eiga tölvupóstsamskipti við 
alþjóðaskrifstofuna hjá þeim. 



 
§ Any difficulties? 
 
Engin sem ég man eftir. 
 
Visa Procedure and travel experiences 
§ What problems, if any did you encounter? 
 
Íslenskir ríkisborgarar þurfa ekki vegabréfsáritun til þess að ferðast til Tékklands. 
Bæði ríkin eru aðilar að Schengen sáttmálanum. Því engin vandamál þar. 
 
§ Does the visa cost anything? 
 
Á ekki við 
 
§ How did you order your ticket – any problems? 
 
Ég pantaði flug til Kaupmannahafnar með Icelandair og svo flug þaðan til Prag með 
Norwegian. Engin vandræði þar. 
 
Academic Calendar 
§ Arrival date – introductory week 
 
Ég lenti í Prag í byrjun September en eftir 2 daga þar ferðaðist ég til Vínar og 
Búdapest. Svo kom ég aftur til Prag í tæka tíð fyrir “Orientation Week” sem hófst 
16.september. 
 
§ First day of the semester? 
 
23. September 
 
§ Last day of classes? 
 
20.desember var síðasti mögulegi kennsludagur en síðasta vikan var einungis nýtt í 
lokapróf hjá mér þannig að 13.des var í raun síðasti kennsludagur hjá mér. 
 
§ Examination period? 
 
Skiptinemar fá að taka lokaprófin í síðustu kennsluvikunni, sem var 16-20. desember. 
Aðrir nemendur eru í prófatímabili í janúar. 
 
§ Any special events? 

 
“Orientation Week” er svokölluð kynningarvika sem haldin er vikuna áður en skólinn 
hefst. Þar er ýmislegt skemmtilegt og fræðandi í boði. Svo stuttu seinna er 
“Icebreaking Weekend” sem ég fór reyndar ekki í. Þar ferðast skiptinemar saman 
eitthvað örlítið út fyrir bæinn og taka þátt í hópefli og því um líkt. 

 
Reception 
§ How was the reception at the school? 
 
Mjög vel að öllu staðið. Alþjóðaskrifstofan þeirra heldur vel utan um alla skiptinema. 
 
§ Was the administration and faculty well prepared for your arrival? 
 



Já ég myndi segja það. Í ljósi þess að fjölmargir skiptinemar eru að koma í skólann 
fyrir hverja önn þá var allur biðtími eftir skráningu, kynningarefni og því um líkt í 
algjöru lágmarki. 
 
§ Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? 
 
Nemendur skólans halda úti svokölluðu “Buddy System” sem er hannað til að hjálpa 
og stytta skiptinemum stundirnar með ýmsum viðburðum yfir önnina. 
 
Housing 
§ Did you have housing at your disposal or did you have to find your own housing? 
 
Ég bjó ekki á heimavistinni heldur leigði ég mér mina eigin íbúð í nærliggjandi hverfi. 
Sú íbúð er í eigu íslendinga og því voru engin vandræði varðandi það. 
 
§ What support did you receive from the school in locating housing? 
 
Þurfti ekki á því að halda. 
 
§ Any special issues or good ideas for prospective students? 
 
Örugglega hagkvæmast að búa á heimavistinni en ég get því ekki tjáð mig of mikið 
um hana þar sem að ég bjó ekki þar. 
 
Costs 
§ Describe the most important expenses such as rent, books, food, etc. 
 
Ég er ekki klár á því hvað heimavistin kostar en hún er eflaust mjög ódýr. Ég var að 
borga 500 evrur á mánuði fyrir mina íbúð, en við vorum tvö sem bjuggum þar saman. 
Fæstir áfangar krefjast þess af manni að kaupa skólabækur og er vel hægt að komast 
af án þeirra í þeim áföngum þar sem beðið er um það. Ég keypti mér tvær bækur í 
bóksölunni (var í 7 námskeiðum) og það kostaði eitthvað lítið. Matur er mjög ódýr í 
matvörubúðunum og verðlag á veitingastöðum, börum og kaffihúsum er hlægilegt 
miðað við íslenskt verðlag. Mjög ódýr borg til að lifa í fyrir utan miðbæinn þar sem 
verðlagið breytist vegna ferðamannastraums. 
 
The International Office 
§ Is there an international office? 
 
Já 
 
§ Who is responsible for incoming exchange students? 
 
Alþjóðaskrifstofan 
 
§ How does the international office function? 
 
Ég var mest í samskiptum við þau í gegnum tölvupóst en einnig er hægt að kíkja við á 
skrifstofuna þeirra í skólanum.  
 
§ Do you receive all relevant information? 
 
Já og rúmlega það. 
 
Exchange promotion 



§ What kind of activity did you take part in to promote exchange to Iceland at your 
exchange university? 

 
Það var ekki boðið upp á neinn vettvang til þess að kynna skiptinám til Íslands að mér 
vitandi. En boðið var upp á að kynna Íslands í svokölluðu “Nation 2 Nation” teiti sem 
haldið var vikulega og þá var Ísland hluti af Skandinavísku þema. 
 
Social Activities 
§ How is your relationship with other students? 
 
Ég átti ekki mikið samband við aðra nemendur, líklega af því að ég bjó utan 
heimavistarinnar. En ég kynntist þó nokkrum samnemendum mínum, bæði 
tékkneskum og skiptinemum. Þeir voru flestir frekar opnir og félagslegir. 
 
§ How is the relationship among the exchange students? 
 
Skiptinemarnir voru fljótir að mynda vinatengsl og góður mórall ríkti á meðal þeirra. 
 
§ Is there a student organization, and if so, are the exchange students part of it? 
 
“Buddy System” – Sérstaklega starfandi fyrir skiptinema en þó geta aðrir nemendur 
skólans einnig tekið þátt í viðburðum þess. 
 
§ Are there any special activities and gatherings for exchange students? 
 
Já, allir viðburður sem “Buddy System” skipuleggur. Vikuleg teiti, skemmtiferðir og 
skoðunarferðir. 
 
§ How do you like it at the school? 
 
Mjög fínt í heildina. Mismunandi eftir tímum, sumir eru krefjandi en aðrir mjög 
auðveldir. Kennarar einnig með mjög mismunandi metnað og kröfur til nemenda. En 
aðstaðan er til fyrirmyndar. 
 
Culture and Language 
§ Do you have any language problems with the faculty or other students? 
 
Nei alls ekki, það kunna allir starfsmenn námsdeildanna og nemendur ensku. 
 
§ How are the possibilities to experience the country and the culture? 
 
Prag sjálf er mjög merkileg og hægt að skoða hana mánuðum saman og vera stöðugt 
að finna eitthvað nýtt og áhugavert í gangi. Sjálfur ferðaðist ég til Cesky Krumlov og 
Kutna Hora innan Tékklands sem voru bæði mjög skemmtilegir áfangastaðir. Plzen er 
einnig mjög vinsæll staður til að heimsækja, enda staðurinn þar sem fyrsti pilsnerinn 
var gerður í heiminum og heimabær Pilsner Urquell. Svo er Prag einnig mjög 
miðsvæðis í Evrópu og ekkert mál að skreppa til Þýskalands, Austurríkis, Slóvakíu, 
Ungverjalands og Póllands svo dæmi séu tekin. Ég ferðaðist t.d. til Kraká, Vínar, 
Bratislava og Búdapest. 
 
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? 
 



Námsdvöl í annarri menningu hefur onað huga manns fyrir ýmsu. Maður fattar betur 
mismunandi mennningu þjóða og lifnaðarhætti. Tékkland hefur svo sannarlega gengið 
í gegnum margt, alls ekki langt síðan kommúnisminn var ennþá ríkjandi og ekki 
heldur langt síðan landið sleit böndum við Slóvakíu. 
 
§ How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? 
 
Öll reynsla eykur starfsmöguleika og skiptinám er engin undantekning. Í mínum huga 
sýna nemendur sem fara í skiptinám að þeir eru tilbúnir að fara út fyrir 
þægindarammanum sem er eflaust eftirsóknarverður kostur í huga vinnuveitenda. 
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
§ In which language are the courses taught? Any problems? 
 
Allt kennt á ensku, engin vandræði með það. En hægt er að finna áfanga á ýmsum 
tungumálum, t.d. tékknesku, þýsku og rússnesku. 
 
§ How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? 
 
HR er klárlega með hærri kröfur til nemenda og því myndi ég segja að skólinn úti sé á 
aðeins lægra leveli. 
 
§ Is the teaching primarily practical or theoretical? 
 
Mín námskeið voru nær öll fræðileg fremur en praktísk. 
 
§ Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? 
 
Allur gangur á því. 
 
§ How is the workload compared to that at RU? 
 
Meira vinnuálag í HR yfir önnina. En ég lenti í mjög miklu vinnuálagi í síðustu 
vikunum vegna þess að ég þurfti að taka 6 lokapróf í sömu vikunni ásamt því að skila 
af mér einhverjum lokaverkefnum og fyrirlestrum. 
 
§ How is the relationship between faculty and students? 
 
Mjög auðvelt að ná sambandi við deildirnar í gegnum tölvupóst. Stundum voru 
kennarar hins vegar lengi að svara mér í gegnum tölvupóst en þeir eru samt allir með 
auglýsta viðtalstíma sem ég nýtti mér að vísu aldrei. 
 
§ What is the relationship between the students in the classroom? 
 
Ég varð ekki var við annað en góðan móral milli nemenda í tímum. 
 
Required Literature 
§ Is the literature in English? 
 
Allt á ensku. 
 
§ How do you estimate the level of the literature? 
 
Að mínu viti var námsefnið mun minna en í sambærilegum námskeiðum í HR. 



 
§ Is the literature used for detailed knowledge or a broad overview? 
 
Mismunandi eftir námskeiðum. 
 
§ Is exam based on the literature or on the lectures? 
 
Bæði, en aðallega fyrirlestrum. 
 
Exams 
§ What types of exams were you given? 
 
Ég sat 7 námskeið, þar af voru 4 skrifleg lokapróf, 1 krossapróf, 1 munnlegt lokapróf 
og 1 próflaus áfangi. 
 
§ What knowledge level was required to pass the exams? 
 
Mjög mismunandi, en ef maður situr áfangann samviskusamlega og rennir yfir efnið 
fyrir lokapróf þá ætti það að vera nóg til þess að standast öll námskeiðin. 
 
Other 
§ Do students have easy access to the library and it’s resources? 
 
Já engin vandamál þar. 
 
§ How is the access to the computers?  
 
Fjölmörg tölvuherbergi staðsett í skólanum. 
 
§ How is IT used in the teaching or as a distributor of information? 
 
Þeir eru með innra net þar sem hægt er að senda tölvupósta, skrá sig í námskeið, sjá 
einkunnir, skila verkefnum og því um líkt. 

 
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  
 
Course name:     Exam  Approved as 
 
1FP241 
Business Valuation (in English)  Próflaust Skyldufag (3 ECTS) 
Nemendum skipt upp í hópa í fyrsta tíma. Svo heldur hver og einn hópur fyrirlestur 
vikulega og skilar um leið af sér ritgerð um efnið. Lokaeinkunn eingöngu byggð á 
þessu tvennu. 
 
1BP450 
Credit Risk Modeling and Management Skriflegt próf Skyldufag (4 ECTS) 
Vikulegir fyrirlestrar á glæruformi. Miðannarpróf, stórt einstaklings heimaverkefni 
og lokapróf. 
 
 
 



3PE666 
Evaluation of Investment 
Projects in the Non-Profit Sector  Skriflegt próf Skyldufag (6 ECTS) 
Vikulegir fyrirlestrar og svo “seminar” beint eftir á sem var samt eiginlega líka bara 
fyrirlestur. Nemendum skipt í 2-3 manna hópa og gera ritgerð og halda fyrirlestur um 
hana. Endað á lokaprófi. 
 
1BP428 
Financial Contracting    Skriflegt próf Skyldufag (3 ECTS) 
Vikulegir fyrirlestrar. Eitt stórt lokapróf. 
 
1BP426 
Financial Derivatives 1   Skriflegt próf Skyldufag (3 ECTS) 
Vikulegir fyrirlestrar. Tvö einstaklings heimaverkefni, miðannarpróf og lokapróf. 
 
2MO642 
Financial Management in 
International Business – in English  Krossapróf Skyldufag (6 ECTS) 
Vikulegur fyrirlestur og svo vikulegt “seminar” hjá öðrum kennara. Miðannarpróf, 
hópafyrirlestur og loka-krossapróf.  
 
3PE683 
Joint Ventures and 
Multinational Corporations   Munnlegt próf - Valfag (6 ECTS) 
Vikulegir langir fyrirlestrar. 1 einstaklingsfyrirlestur, 1 hópfyrirlestur og svo 
munnlegt lokapróf. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
Please fill in all the courses you have taken  
 

Any other experiences: 
  
Ég mæli eindregið að nýta staðsetningu Prag til þess að ferðast til nærliggjandi landa. 
Myndi mæla með þessari borg fyrir hvern sem er, get ímyndað mér að það er hægt að 
halda uppi mun hærri lífsstandard í Prag miðað við t.d. Norðurlöndin. 
 
 
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. 
 
Albert Þór Guðmundsson 
albertg12@ru.is 


