
 
Reseberättelse 2014 

 

1. Namn: Sara Starrsjö 
 
2. Program & inriktning på KTH: Kemi 
 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): The City College of New York 
 
 
4. Visum (J1 eller F1)? J1 
 
 
5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? Vi som åkte till CCNY fick bra hjälp av Ilona Kretzschmar, internationell koordinator på 
CCNY. Hon gav oss en lista på allt som vi skulle skicka till dem (DS-2019 formulär, CV, kopia 
av pass, bank statement och DS-7002 formulär) och ställde sedan i ordning alla papper som 
skickades tillbaka till oss. Dessa tog man sedan med till amerikanska ambassaden i 
Stockholm för att ansöka om visum som kom hem efter ungefär en vecka. Hela processen 
tog 2,5 månader. 
 
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 10 veckor 
 
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger): Jag var oftast på kontoret eller i labbet från 9-5 på 
vardagarna. Jag fick inte vara i byggnaden på helgerna men ibland jobbade jag lite hemifrån, 
t.ex. skrev färdigt en rapport eller planerade ett experiment. 
 
  
8. Ämnesområde för arbetet: Elektrodeposition i jonvätska. 
 
 
9. Beskriv kort ditt projekt: Forskningen syftade till att utveckla ett miljövänligt och säkert 
system för att separera det återanvändbara avfallet från kärnkraftverk från de metaller som 
producerats under kärnkraftprocessen. Detta skall göras med elektrodeposition i jonvätskor. 
Mitt projekt studerade huruvida substraten som man deponerar på har någon betydelse för 
resultatet. 
 
 
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 mycket om att ha ansvar för ett helt eget projekt. Detta 
innebar att jag fick planera min tid så att jag skulle hinna klart, försöka utföra så relevanta 
experiment som möjligt, boka och använda analysmaskiner, analysera resultaten och utifrån 
dem själv bestämma i vilken riktning det är bäst att fortsätta. Det var utmanande och roligt 
att själv driva och ansvara för ”riktig” forskning. Jag har dessutom fått skriva en hel del 
rapporter och hålla flera presentationer om mitt projekt, vilket har förbättrat min skrivna 
och talade engelska mycket. Jag upptäckte i början av sommaren att min skrivna engelska 
kanske inte var så bra som jag hade trott, därför hade jag önskat att vi fått öva mer på det 
innan på KTH. 
 
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra: Det tog lång tid 
att komma igång, mest på grund av att min handledare hade mycket att göra de veckorna. 
Men när jag sen fick lära mig labbet och experimenten ordentligt fungerade samarbetet bra. 
 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad): Jag hade en hemförsäkring som täckte 
resan de första 45 dagarna, för de resterande dagarna köpte jag en tilläggsförsäkring från 
Gouda.  
 
 
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: Jag fick 5500 kr från KTH och 
6000 kr från Stenhagens fond, resten fick jag stå för själv. Minns inte när jag sökte, det var 
kanske i april eller så. 
 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? CCNY betalar 2000 dollar för hela sommaren. I skrivande 
stund (september) har jag ännu inte fått de pengarna men de kommer väl snart. Jag 
behövde ansöka om ett social security nummer när jag var på plats i New York för att de ska 
kunna betala ut pengarna.  
 
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget: Jag bodde med två andra CHUSTare i en lägenhet i västra 
Harlem. Den var tyvärr inte superfräsh och låg i källarplanet men det fungerade då det bara 
tio veckor. Det är en lägenhet som kemistudenter brukar överlåta åt varandra under året, så 
vi fick tag i den genom de som var på utbyte i NY under våren. Vi betalade runt 7000 
kr/månad och person. 
 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige: Helt ok, 
ganska billigt att äta ute och i mataffärerna är det ungefär som i Sverige. Tunnelbana och taxi 
är rätt billigt.  
 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur: 7000 kr  



 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv: Oj, det finns ju hur mycket som helst att göra. Jag 
tyckte väldigt mycket om 9/11 memorial museum och the View bar. 
 
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: Nej, 
det fungerade relativt problemfritt. 
 
 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida (kongligkemi.se/chust) så att 
nästa års utresande studenter kan ta del av din information: Visst! 
 
 
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) 
 
 
 
Tack så mycket för du tog din tid och fyllde i blanketten! 
Döp dokumentet enligt: Universitet – Ditt Namn, och skicka till chust@k.kth.se  
 
Med vänlig hälsning, 
CHUST-kommittén 2013/14 

mailto:chust@k.kth.se

