
 

Travel Story 2016 

 
 
 
Name: Hanna Fernandez 
 
Year and line of study at KTH: År 3, teknisk kemi 
 
Which university did you visit? (Name, city, state): City college of New York, New York 
 
Time frame: 10 veckor 
Visa type: J1 
Insurance: Förlängd hemförsäkring 
Scholarship: 2000 USD + lite från KTH 
 
Please write about your travel, internship and time in the U.S. by answering the questions 
below as detailed as possible, in 1-2 pages. You may answer in Swedish or English. 
 
Project description 
 
Can you describe the project you were working on? What subject area did it cover? How did the 
contact with the Professor/supervisor work? How long was an average day in the lab? 
 
Labbet jag arbetade i är i uppstartsfasen. De hade inte riktigt kommit igång med forskningen när jag kom dit, men 

fick lära mig mycket annat istället, tex hur det är att starta upp ett labb, köpa in utrustning, kalibrera maskiner etc. 

Jag fick vara med i början av deras forskning och fick göra deras första aluminiumbatteri, som är vad dem ska 

forska på i fortsättningen. Jag har fått lära mig att bygga olika sorters batterier och lärt mig en hel del elektrokemi. 

Professor Messinger och doktoranderna jag arbetade med var hur trevliga som helst och superhjälpsamma! Jag var 

i skolan ungefär 7-8 timmar varje dag. Men tiderna var mycket flexibla – kunde gå tidigare vissa dagar och 

stannade kvar längre andra. Det gick jättebra att ta någon dag ledigt för att åka på resa. 

 
What new things have you learned during the project? Was your prior knowledge sufficient for you 
to handle the tasks presented to you? How much responsibility were you given?  
 
Professorn antog att vi inte hade några förkunskaper, så inga förkunskaper behövdes egentligen! Det blev ganska 

mycket att läsa i början. Jag hade inte riktigt något eget projekt, utan jobbade nära doktoranderna och diskuterade 

mycket med dem. Trots det fick jag mycket ansvar. 

 
Campus life 
 
What was life like at the university you visited? Campus life, nightlife and potential trips?  
 
Eftersom det är sommar var det inte så mycket campusliv. Men vi hade tillgång till gratis gym (dock med 

sämsta öppettiderna menmen), vilket var kanon. Att det inte var så mycket campusliv har jag faktiskt inte 

reflekterat över – har haft fullt upp med att hinna med andra grejer. I New York går det inte att ha tråkigt, 

det finns hur mycket som helst att göra, speciellt på sommaren! Vi har tex rest till Washington, Niagara 



fallen och Toronto, sett baseboll, åkt till stranden, gått till många restauranger och barer, haft knytkalas 

och BBQ med forskargruppen mm. Jag skulle så åka på det här igen! CHUST är en fantastisk upplevelse som ger 

grym erfarenhet. New York är utan tvekan en av de bästa städerna att göra ett internship i! 

 
How much did it cost living in your city? How did you finance the stay in the U.S? Scholarship or 
private funds? If you received any scholarship, did you need to send any documents to the university 
in order to receive the funds? 
 
New York är dyrt att bo i, men det var jag beredd på innan jag kom hit. Fick 2000 USD av CCNY och ca 

3000 kr av KTH, men det räckte inte så långt. Stipendiet från CCNY kommer dessutom i 

augusti/september, när jag tillbaka i Sverige – så var beredd på att ligga ute med en del pengar. För att få 

betalt måste man ha ett amerikanskt Social Security number, vilket kan vara knepigt att skaffa. Du måste 

tex ha brevlåda med ditt namn eftersom de skickar numret via post. 

 
How did you find housing during your stay at the university and how much did it cost? How satisfied 
were you with the housing situation? 
 

Vi var fyra personer från KTH som bodde i en lägenhet vi hittade genom Airbnb. Lägenheten låg i East 

Harlem och är kanske inte det trevligaste området på Manhattan, det tog också ganska lång tid att ta sig 

Downtown. Det enda som var bra med detta ställe var att hyran inte var så hög, vi betalade ca 6700 kr 

per person och månad. 

 
Application 
 
Were there any problems that did arise during your stay that you think future students need to know 
about? In such case, which problems did you encounter? 
 

Nej, inte vad jag kan komma på. 

 
What documents did you need to send to the university and what did you need to bring to the 
embassy in order to get your visa approved? 
 

Det var manga papper som skulle fixas för att få visumet; kopia på passet, bevis på ens banktillgångar, 

personbevis, DS2019, DS7002. Men allt löste sig smidigt, Prof. Kretzschmar på CCNY hjälpte till mycket! 

 
May we publish your travel story on the official CHUST webpage (kongligkemi.se/chust) so 
that future exchange students can be helped by the information? 
 

Visst! 

 
Thank you for taking the time to fill out this form and share your story!  
Name the document according to: “University – Your Name” and send it as a PDF to 
chust@k.kth.se 
 
Best regards, 
CHUST committee 2015/ 2016 
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