
GUIDELINES FOR WRITING THE STUDENT REPORT  
You can write the report in English or Icelandic 
 
Name of host University: Jean Moulin Lyon III  
Department/school you studied within: LL.M Program 
 
Name (student): Magnús Ingvar Magnússon 
Exchange semester:  Spring, 2016 
School at RU: Law 
 
I GENERAL INFORMATION ABOUT THE SCHOOL 
 
1. Briefly describe the school and its surroundings   

Skólinn er gamall og rótgróinn skóli hér í Lyon, aðalbygging skólans er gríðarlega stór og 
erfitt að rata þar innan dyra, sem betur fer fór ég aðeins einu sinni þangað inn. 
Lagadeildin er hins vegar í annarri byggingu sem stendur niður við ánna Rhone. Sú 
bygging er mjög þægileg, gömul eins og flest önnur hús hér í borg og afskaplega falleg. 
Umhverfi skólans er mjög skemmtilegt, stutt að rölta niður að á þar sem gaman er að sitja 
ef vel til viðrar en auk þess er byggingin miðsvæðis og stutt í veitingastaði og verslanir. 

2. Please list the current faculty divisions and special areas. 
Prógramið sem ég lærði í var LL.M prógram skólans sem er sett saman af skiptinemum 
og þeim sem eru að taka gráðuna. Það eru aðeins erlendir nemendur í prógramminu (s.s. 
engir frakkar) en við vorum í einstaka tímum með frökkum. Prógrammið er nokkuð 
einangrað frá öðrum deildum skólans þannig það var ekkert sérstaklega létt að kynnast 
frökkum úr skólanum.  

3. Number of exchange students 
Það voru c.a. 25 nemendur í prógramminu öllu og ég áætla að u.þ.b. helmingur hafi verið 
skiptinemar 

4. Study structure 
Kennsluaðferðin í prógramminu var nokkuð sérstök. Heilt yfir kláruðum við níu áfanga og 
hver áfangi tók c.a. viku. Vikan endaði síðan með heimaprófi í þeim áfanga sem hafði 
verið þá vikuna. Nokkuð mikið frábrugðið því sem ég hef vanist í HR en var nokkuð fljótt 
að venjast. Fyrstu kennsluvikuna var farið yfir höfundarrétt og var það Amerískur 
prófessor frá Columbia University sem kenndi okkur, hún tók annsi hart á okkur og hikaði 
ekki við að grilla fólk eins og þess lenskum prófessorum einum er lagið. Ég hugsaði mikið 
þá vikuna um hvað ég væri eiginlega búinn að koma mér útí. Sem betur fer voru 
kennsluaðferðirnar þó jafn mismunandi og prófessorarnir voru margir og þetta blessaðist 
allt.  

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

snemma, allavega vel fyrir áramót 
§ Any difficulties, such as communication or late responses? Nei, Anne-Sophie á 

skrifstofunni á allt hrós skilið. 
 
 
Academic Calendar – important dates 
§ Arrival date – introductory week: Ég kom hérna 4. janúar og daginn eftir byrjaði 

kynningarvika. Kynningarvikan var hins vegar ekki gagnleg og hefði ég alveg eins geta 
sleppt að mæta. 

§ First day of the semester: 11. janúar 
§ Last day of classes: 8. apríl 
§ Examination period: Allar helgar 

 
Reception of incoming students – describe how you were welcomed 
§ Was the administration and faculty well prepared for your arrival? Já, Anne-Sophie 

sá mjög vel um okkur, afar hjálpsöm. 



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

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

Húsnæðismál mín hérna eru saga útaf fyrir sig. Ég mætti hingað án þess að vera með 
húsnæði en við vorum búnir að leigja airbnb fyrstu vikuna. Fyrsta vikan fór þess vegna í 
að rölta á milli leiguhúsnæða og leigumiðluna til þess að redda húsnæði. Það blessaðist 
svo undir lok vikunnar og ég fékk studio íbúð á góðum stað.  

§ What support did you receive from the school in locating housing? Skólinn bauð 
uppá hjálp, ég hins vegar ákvað að nýta það ekki og redda þessu sjálfur.  

§ Any special issues or good ideas for prospective students? Það er endalaust af 
"student residence" hérna í borginni og sniðugast er að labba þar á milli, skoða íbúðirnar 
og fá tilboð. Við fórum að skoða nokkuð margar íbúðir sem ég hefði ekki óskað neinum 
að búa í. Nauðsynlegt að fá að skoða fyrirfram.  

 
Costs 
§ Describe the most important expenses such as rent, books, food, etc. Þar sem ég 

var ekki með franskan ábyrgðarmann þá þurfti ég að greiða alla leiguna fyrirfram sem var 
soldið dýrt. Leigan er líka nokkuð há í Lyon. Þá er einnig nokkuð dýrt að fara út að borða.  

§ General cost of living: Ég lifði of hátt fyrsta mánuðinn sem var líklega vegna þess að ég 
kunni ekki alveg inná borgina, það þýddi að ég þurfti að vera nokkuð sparsamur restina af 
dvölinni, hins vegar fór mestur peningur í ferðalög. 

 
The International Office 
§ Who is responsible for incoming exchange students? Anne-Sophie 
§ Did you receive good service from the office? Mjög svo 
§ 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 ekkert svoleiðis svo ég viti. 
 
Social Activities 
§ How was your relationship with other students? Mjög gott, hópurinn var nokkuð lítill 

og því auðvelt að kynnast. Við reyndum að gera alltaf eitthvað öll saman í hverri viku og 
hef ég eignast afskaplega góða vini.  

§ How was the relationship among the exchange students? Enginn greinarmunur 
gerður á skiptinemum og þeim sem voru í prógramminu, kynntumst öll mjög vel.  

§ Is there a student organization, and if so, are the exchange student’s part of it? 
Erasmus Students er hér og hélt viðburði af og til.  

§ Are there any special activities and gatherings for exchange students? Erasmus 
viðburðirnir, ég var hins vegar ekki var við eitthvað slíkt innan skólans. 

§ Did you participate actively in social activities?  Já 
 
 
Culture and Language 
§ Did you have any language problems with the faculty or other students? Nei engin 

vandamál sem hægt er að tala um, hins vegar tala ég ekki frönsku og það er almennt 
vandamál í Frakklandi, frakkinn er ekki mikið fyrir að láta reyna á enskuna sína og talar 
iðulega bara frönsku þegar reynt er að tala ensku við hann.  

§ How are the possibilities to experience the country and the culture? Mjög góðar, 
kynningarvikan fór í slíka kynningu, hún var hins vegar ekkert sérstök. En frakkinn er alltaf 
klár í að ræða land sitt og menningu. 

§ Any recommendations for students? Mæli með því að kunna eða læra frönsku 
 
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? Mér finnst ég hafa þroskast afskaplega mikið. Frönsk menning er 
afar þróuð og frábært að hafa kynnst henni svona náið. Ég ferðaðist líka víða um Evrópu 



með vinum mínum úr náminu og fékk því að sjá umtalsvert meira af heiminum en ég 
reiknaði með. 

§ How do you think the exchange experience influences your future career 
possibilities? Það mun eflaust hafa góð áhrif að hafa alþjóðlega reynslu 

 
 
III ACADEMIC INFORMATION 
 
The Teaching situation 
§ In which language are the courses taught? Ensku 
§ How would you evaluate the level of study in relationship to the level at RU? Nokkuð 

svipað en þó aðeins léttara 
§ Is the teaching primarily practical or theoretical? Mjög praktísk kennsla 
§ Are the professors using cases, group work or lectures (or a mix)? Mjöög blandað, fór 

algjörlega eftir prófessorum, sumir töluðu bara stanslaust í fjóra tíma og skrifuðu ekki einu 
sinni orð á töfluna, aðrir voru með hópavinnu og fleira.  

§ How is the workload compared to that at RU? Yfir önnina er mjög mikið að gera, próf 
hverja helgi sem voru oft krefjandi. Hins vegar var prógrammið búið snemma.  

§ How is the relationship between faculty and students? Mjög gott. 
§ What is the relationship between the students in the classroom? Miklar umræður 

sköpuðust oft í tímum og voru kennararnir duglegir að fá fólk til að tala. 
 
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? Algjörlega blandað 
 
Exams 
§ Please describe what types of exams were you given? Alltaf heimapróf nema í 

fyrirtækjarétti þá var kynning í tíma. Oft var samt einnig þátttökueinkunn.  
 
Other 
§ Do students have easy access to the library and its resources? Já, það var nokkuð 

þægilegt. 
§ How is the access to the computers? Engar skólatölvur svo ég viti. 
§ How is IT used in the teaching or as a distributor of information? Ekki mikið. 

 
Description of Courses 
 
Course name:    Exam   Difficulty  

 
Comparative Corporation Law  Kynning í tíma                  Léttur 
Comparative Private International Law   Heimapróf                        Nokkuð erfiður 
E-Commerce Law                                  Heimapróf                        Nokkuð erfiður 
European Competition Law                   Heimapróf                        Nokkuð léttur 
Institution Law of the EU                       Heimapróf                        Léttur 
International Business Law                  Heimapróf                        Nokkuð léttur 
International Copyright Law                 Heimapróf/þátttaka          Mjög erfiður 
International Investment Arbitration    Heimapróf                        Erfiður 
Protection of Cultural Property           Heimapróf                        Nokkuð erfiður 
………………………………………………………………………………………….. 
Please fill in all the courses you have taken  
 

Any other experiences you would like to talk about? 
 
 
Names and e-mails: 
Maggiing@gmail.com 


