
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  
You can write the report in English or Icelandic 
 
Name of host University: Jean Moulin Lyon 3 Université 
Department/school you studied within: Law 
 
Name (student): Jón Þór Þorvaldsson 
Exchange semester: Vorönn, 2016 
School at RU: School of Law 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Briefly describe the school and its surroundings -  

Lyon 3 er staðsettur í tveimur byggingum í borginni. Ég lærði alltaf í minni byggingunni sem 
stendur við bakka Rónar í sjöunda hverfi borgarinnar. Staðsetningin er mjög góð og stutt labb í 
kjarnann. Byggingin og aðstaðan öll er nokkuð gamaldags. 
Lyon er mjög falleg borg og margt að sjá. Í gegnum borgina rennar árnar Rhone og Saone og á 
milli þeirra er kjarni borgarinn. Gamli bærinn (Vieux Lyon) er sérstaklega fínn og er í heild sinni 
verndaður af heimsminjaskrá UNESCO.  Matarmenning er það sem borgin er einna helst þekkt 
fyrir og er Lyon gjarnan kölluð matarhöfuðborg heimsins.  
Please list the current faculty divisions and special areas. 

2. Students can choose from disciplines within our six faculties and schools. Subject areas include 
law, political science, francophone studies, philosophy, management, economics, business 
administration, languages, literature, information & communication, history and town and country 
planning.  
Number of exchange students 
Lyon 3 tekur alls á móti yfir 4000 erlendum nemendum á ári. Ég lærði innan LLM. prógramms 
sem skólinn býður upp á í International & European business law og er kennt á ensku. Hópurinn 
samanstóð af 24 manns af 15 mismundandi þjóðernum, þar af var tæplega helmingur í skiptinámi, 
en ekki gerður neinn greinarmunur á skiptinemum og hinum. Enginn franskur nemandi lærði með 
okkur. 

 
II PRACTICAL INFORMATION  
 
Pre – Departure:  Quality of Information before you left 
1. When did you receive the information package from the University? 
Þann 29. Október fékk ég staðfestingu þess efnis að ég hafi fengið inngöngu í skólann. 13. Nóvember 
fékk ég svo sendar frekari upplýsingar og stundatöflu. 
Any difficulties, such as communication or late responses? Bæði LLM. skrifstofan og Alþjóðskrifstofa 
skólans svöruðu tölvupóstum alltaf samdægurs  
 
 
Academic Calendar – important dates 
§ Arrival date – introductory week:  4 - 8 janúar 
§ First day of the semester: 11. janúar 
§ Last day of classes: 8. apríl 
§ Examination period: Síðasta prófi þurfti að skila 12. apríl 

 
Reception of incoming students – describe how you were welcomed 
§ Was the administration and faculty well prepared for your arrival? Já ég myndi segja það. Ég vissi 

hvar ég átti að mæta og hvenær og þar tók á móti okkur starfsmaður skólans. Fyrstu vikuna 
mættum við svo alltaf á þennan sama stað. Fyrir hádegi var spjallað almennt um franska menningu 
og sögu, en eftir hádegi var kennd franska. 

§ Did the school’s students participate in the reception of the exchange students? Nei, en skólinn 
býður upp á Buddy program sem ég kaus að nýta mér ekki. 

 
Housing 
§ Did you have housing at your disposal or did you have to find your own housing? Ég var ekki 

kominn með íbúð þegar ég fór út. Fyrstu vikuna var ég með Airbnb íbúð og notaði tímann milli 



kennslustunda og eftir skóla til að leit að húsnæði. Ég fann svo námsmannaíbúð í gegnum fyrirtæki 
sem heitir Les Estudines. 

§ What support did you receive from the school in locating housing? Skólinn býður nemendum upp 
á aðstoð við að finna íbúðir eða herbergi. Ég nýtti mér þó ekki þá þjónustu. 

§ Any special issues or good ideas for prospective students? Bæði ég og lang flestir þeirra sem ég 
lærði með voru með stúdíóíbúðir í gegnum svokölluð "Student Residence" sem ég mæli hiklaust 
með. Mér gekk mjög illa að reyna að finna eitthvað á netinu, en þegar ég gekk á milli þessara 
námsmannaíbúða fann ég 3 íbúðir sama daginn og valdi þá sem mér leyst best á og var næst 
skólanum. 

§ Describe the most important expenses such as rent, books, food, etc. Ég leigði fullbúna stúdíóíbúð 
á 520 EUR á mánuði. Ofan á það bætist rafmagnsreikningur sem er um 30-40EUR. Allir 
námsmenn eiga svo rétt á húsaleigubótum (CAF) sem er u.þ.b 170 EUR á mánuði. LLM 
skrifstofan aðstoðar nemendur við að sækja um. 
Ég þurfti ekki að kaupa neinar bækur. Við fengum alltaf allt lesefni sent með tölvupósti, og LLM 
skrifstofan átti svo bækur sem hægt var að fá lánaðar.  

General cost of living -  
Frakkland er alls ekki ódýrasta landið til að heimsækja. Almennt myndi ég segja að kostnaður sé þó 
heldur minni en heima á Íslandi. Matvöruverslanir eru aðeins ódýrari en heima, en að borða úti er mjög 
misjafnt eftir því hvert er farið. Stór bjór á bar er gjarnan í kringum 5-6 EUR. Almenningssamgöngur 
eru ódýrar og þægilegar og auðvelt að koma sér á milli staða. 
 
The International Office 
§ Who is responsible for incoming exchange students? Anne-Sophie Berthier er skipuleggjandi LLM 

námsins sér um skrifstofuna. Hún sér um öll samskipti við LLM. nemendurna, 
§ Did you receive good service from the office? Já, Anne-Sophie var alltaf til í að hjálpa með hvað 

sem var, hvort sem það tengdist skólanum eða ekki. Hún 
§ Do you receive all relevant information? Já, Anne-Sophie sendir manni allt sem maður þarf að vita 

með tölvupósti. 
 
Exchange promotion 
§ What kind of activity did you take part in to promote exchange studies at your host university? 

Ekkert 
 
Social Activities 
§ How was your relationship with other students? Ég kynntist engum nemendum utan LLM. 

prógrammsins. 
§ How was the relationship among the exchange students? Hópurinn sem ég lærði með var mjög 

fljótur að kynnast og við hittumst mjög mikið utan skólans.  
§ Is there a student organization, and if so, are the exchange student’s part of it? Það eru vissulega 

einhver nemendafélög, og skiptinemar eru 
§ Are there any special activities and gatherings for exchange students? Það var ekki mikið um slíka 

viðburði. 
§ Did you participate actively in social activities? LLM hópurinn var mjög duglegur að hittast utan 

skóla og gera eitthvað. Við plönuðum það þó alltaf sjálf.  
 
 
 
Culture and Language 
§ Did you have any language problems with the faculty or other students? Nei, ég tala hinsvegar 

ekki stakt orð í frönsku sem var oft vandamál utan skólans, en ekki stórvægilegt. 
§ How are the possibilities to experience the country and the culture? Mjög góðir möguleikar. borgin 

er uppfull af frönskum veitingastöðum og yfirleitt eitthvað í gangi. Lyon er svo staðsett mjög 
miðsvæðis í Frakklandi og einfalt að ferðast. Til dæmis er París er í tveggja tíma fjarlægð með lest 
og svipað langt er til suðurstrandar Frakklands.  

§  
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? Það er mjög lærdómsríkt að kynnast fólki frá öllum heimshornum og fá þannig innsýn inn í 
mimsunandi menningarheima.  



§ How do you think the exchange experience influences your future career possibilities? Vonandi 
mun þessi reynsla nýtast manni vel.  

§  
§ III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
§ In which language are the courses taught? Allir áfangar eru kenndir á ensku 
§ Is the teaching primarily practical or theoretical? Primarily practical 
§ Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? Lang oftast voru þetta 

fyrirlestrar. Sumir kennarar voru þó með skipulagt hópastarf í tímum 
§ How is the workload compared to that at RU? Kennslan er byggð á seminar kerfi, þannig að einn 

áfangi er kenndur í einu og svo klárast hann með heimaprófi. Hver áfangi var 3 einingar, að einum 
undanskyldum sem var 6 einingar. Ég var því alls í 9 áföngum. Það var talsvert misjafnt eftir 
kennurum hversu mikið lesefni var lagt fyrir og prófin voru líka misþung. Heilt yfir myndi ég samt 
segja að álagið í HR sé talsvert meira og gerðar eru meiri kröfur.  

§ How is the relationship between faculty and students? Mjög gott 
§ What is the relationship between the students in the classroom? Mjög gott, við vorum tiltölulega 

lítill hópur sem lærði alltaf saman. Það tók mjög stuttan tíma fyrir alla að kynnast og  
 
Required reading 
§ Was all required reading in English? Já 
§ Is the reading material used for detailed knowledge or a broad overview? Það var misjafnt eftir 

kennurum hversu mikið lesefni okkur var sent. Yfirleitt var okkur sent talsvert meira lesefni en 
ætlast var til að við myndum lesa. 

§ Were examinations based on the reading or on the lectures? Bæði 
 
Exams 
§ Please describe what types of exams were you given? Öll próf voru heimapróf sem við höfðum 

yfirleitt eina helgi til að leysa. Profin voru ýmist raunhæf verkefni eða ritgerðarspurningar 
 
Other 
§ Do students have easy access to the library and its resources? Ég notaði aldrei bókasafnið. LLM. 

skifstofan átti bækur á ensku sem við gátum fengið lánaðar. Þar sem ég bjó nálægt skólanum lærði 
ég alltaf heima. 

§ How is IT used in the teaching or as a distributor of information? Við fengum alltaf öll próf og 
lesefni sent með tölvupósti. Sumir kennarar studdust við powerpoint eða sambærilegar kynningar í 
fyrirlestrum, líkt og við þekkjum í HR. Aðrir nýttu sér ekkert slíkt, heldur töluðu bara og skrifuðu 
á töfluna það sem þeir lögðu sérstaka áherslu á. 

§  
§ Description of Courses 

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

Eftirfarandi áfangar eru kenndir á vorönn; 
 
Comparative Contract Law (3 credits or 1.5 US Credits) 
Comparative Corporation Law (3 credits or 1.5 US Credits) 
Comparative Private International Law (3 credits or 1.5 US Credits) 
E-Commerce Law (3 credits or 1.5 US Credits) 
European Competition Law (6 credits or 3 US Credits) 
Institutional Law of the EU (3 credits or 1.5 US Credits) 
International Business Law (3 credits or 1.5 US Credits) 
International Copyright Law (3 credits or 1.5 US Credits) 
International Investment Arbitration (3 credits or 1.5 US Credits) 
Protection of Cultural Property under International Law (3 credits or 1.5 US Credits) 
 
Það er líka möguleiki að taka "research project" í samráði við deildina fyrir annaðhvort 3 eða 6 ECT. 
 
Námsmat; 



 
Í Comparative Corporation var skipt í hópa og haldnir fyrirlestrar sem gildu 100% 
Í International Copyright Law var 50% þátttökueinkunn og 50% heimapróf 
 
Í öllum öðrum áföngum var 100% heimapróf 
 
Frekari upplýsingar;  
 
http://llm.univ-lyon3.fr/en/ 
 
Names and e-mails: 
 
Jón Þór Þorvaldsson - jont12@ru.is 


