
Reseberättelse 2013 

1. Namn: Niklas Gonzalez 

2. Program & inriktning på KTH: Kemivetenskap  

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  Brown University, Providence, Rhode 

Island 

4. Visum (J1 eller F1)? J1 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 

etc.)?  

Efter att ha kontaktat professorn hänvisade han till den internationella kontoret (International 

Office). Där fick vi kontakt med Prima Hower som skickade flera dokument som skulle 

skrivas under av oss och av andra människor på kansliet, tex. dekanen och den administrativa 

chefen. Prima var väldigt snabbt med att svara på frågor så allt gick mycket smidigt.  

6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 8 veckor, 5 Juni till 2 Augusti 

7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 9-17 inkl. en timme lunch. Ibland kvällar. Sista veckan 

blev det mer för att hinna få allt klart. Inga helger.  

8. Ämnesområde för arbetet: Datormodelleringar av kemitekniska problem 

9. Beskriv kort ditt projekt! Mitt projekt gick ut på att mha. Comsol (en mjukvara för 

datormodelleringar) optimera vilka flöden/avstånd/antal tuber som krävs för att föroreningar i 

grundvatten inte ska ta förångas och diffundera in i hus som är byggda på gamla 

industriområden.  

10. Har du lärt Dig något nytt under praktiken, och vad i så fall? Hur tycker du att dina 

tidigare färdigheter har utvecklats och förbättrats? Kände du att dina förkunskaper var 

tillräckliga?  

Jag har lärt mig att använda Comsol för att lösa avancerade differentialekvationer. Jag hade 

väldigt begränsade förkunskaper i programmering (endast Matlab och inte så bra) men jag 

lärde mig allt på plats. Vi bestämde att den första veckan skulle fokuseras på att lära mig 

mjukvaran då personen som kunde den bra endast skulle kunna vara på kontoret kvällstid 

efter den första veckan.  När jag kunde grunderna fick jag jobba självständigt men min 

handledare fanns alltid tillgänglig på mail eller kvällstid på kontoret.  

 

11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  

Professorn fungerade som min handledare då min egentliga handledare inte kunde vara på 

kontoret så ofta. Han besökte oss nästintill varje dag för att diskutera ny data och hjälpa till 



med problem. Min handledare var som sagt alltid tillgänglig men inte personligen på 

kontorstid. 

12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? If reseförsäkring, ca. 1000kr 

13. Hur finansierade du din USA-vistelse; stipendier och/eller privata besparingar? Om 

du fick stipendium, vilket fick du och hur och när sökte du det? Privata besparingar, 

stipendium från kansliet och Sveriges Ingenjörer.  

14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas  

vid universitet för att få betalning? Ja, 300 dollar i veckan. Jag fick skaffa ett amerikanskt 

bankkonto (Bank of America, kostade inget), för det krävdes endast passet med visumet i. 

Skolan behövde ett Social Security nummer (för att betala skatt) vilket var lite mer 

problematiskt men inte omöjligt. För det behövde man ett brev från Jannell Cook på 

International office (du får det när du är där), pass, DS2019 och I-94 nummer.  

15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 

trivdes du med arrangemanget? Jag, två andra chustare och en amerikan bodde i en femma 

på Hope St, 5 min från skolan. Jag betalade ca 1000dollar totalet för tiden där. Vi hittade 

boendet genom att leta på craigslist (blocket fast sämre). Jag skulle rekommendera nästa års 

chustare att försöka bo bara de tillsammans.  

16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 

Providence är så litet att man inte behöver busskort. Det är väldigt billigt att äta ute och 

matbutikernas priser är också lägre än i Sverige.  

17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 6000 kr (Till Boston, returresa från 

Miami pga. road trip efter praktiken) 

19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Providence har ett väldigt levande nattliv för att 

vara en så liten stad. Boston ligger en timme bort med tåg, NYC 4timmar, Newport (strand) 1 

timme och Montreal 11h (nattbuss) 

20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: Mitt 

I94 nummer skrevs in fel av Immigration på flygplatsen så jag fick åka till Customs and 

Border Protecrton Agency för att fixa det, tog lite tid men det löste sig.  

21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års utresande 

studenter kan ta del av din information? Ja 

22. FRITEXT. (Dela gärna med dig av övriga tankar och idéer kring utbytet här, t.ex. 

tips till nästa student som åker till samma plats och till nästa års CHUST-kommitté) 

Försök att bara bo med andra chustare. Dumt att chansa med vilka roommates du får. Om du 

har några frågor eller vill ha hjälp med tips eller dylikt så nås jag på ngon@kth.se.  

Handla på East Side Market, dansa på EGO, ät på Antonios, besök Montreal, drick på The 

Dorrance, bo på College Hill, gå på IMAX och SÖK CHUST! 


