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Name: Rebecca	  Östmans 
 
Year and line of study at KTH: Civilingenjör Kemivetenskap år 3 
 
Which university did you visit? (Name, city, state)  
 
 City Collage of New york, New york, New york 
Time frame: 10 weeks  
Visa type: J1 
Insurance: Gouda Leva utomlands 
Scholarship: 2000 dollar från CCNY och 8300kr 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? 
 
Jag jobbade med patchy partiklar, vilket är en partikel med två olika egenskaper. Målet var att 
framställa partiklar med ett guldbälte runt partikelns midja, med hjälp av en teknik som kallades 
T-GLAD. Sedan ville man se vilka speciella egenskaper dessa partiklar hade I magnetiskt 
respektive elektriskt fält. En stor del av projektet innebar att optimera metoden som användes 
och sedan även laga material som gick sönder. Projektets område var främst partikars ytkemi. 
Projektet blev uppdelat som så att en vecka gick till att läsa in sig på området genom artiklar på 
området. Sedan var 8 veckor i labbet, med i princip bara experiment och sedan avslutades 
projektet med en veckas rapportskrivande.  
 
Vi hade bara kontakt med vår professor i stort sett, vi jobbade självständigt och gick till henne 
när det var några frågor. Hon tog sig alltid tid om hon var på sitt kontor, men hon var bortrest en 
del, men fanns alltid tillgänglig på mejl.  Vi skulle skriva en A4 sida mini-rapport vare vecka för 
att vår professor skulle hålla kontakten med oss bättre.  
 
En arbetsdag var ungefär 6-7 timmar, väldigt fritt så länge man gjorde sitt jobb. Det var okej att 
vara ledig om man ville resa någonstans, vilket var väldigt bra.  
 
 
 



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?  
 
Jag har lärt mig väldigt mycket om janus och patchy particles, men också bara fått träna på att 
jobba självständigt i labbet. Eftersom det inte fanns en färdig manual på hur man skulle göra sina 
experiment, så fick man ofta söka på nätet och lista ut det själv.  Det var rätt givande att få 
planera, tänka igenom och utföra sina försök helt själv, så jag har fått en ny självsäkerhet i labbet.   
 
Campus life 
 
What was life like at the university you visited? Campus life, nightlife and potential trips?  
 
Det var inte så mycket skolrelaterade aktiviteter som hände under sommaren på vårt universitet, 
däremot hade vi många middagar med vår avdelning. Däremot finns det ju inte brist på aktiviteter 
i New york, så vi hade fullt upp i stort sett varje dag. Det fanns alltid något kul som hände, så 
man behöver inte vara rädd för att bli uttråkad. Jag saknade inte att det inte hände så mycket på 
campus, det behövdes inte.  
 
Nattliv finns det gott om i NY, man kan nog gå ut vilken dag som helst. Stan kryllar av häftiga 
restauranger, barer och Klubbar. Det finns alltid något nytt häftigt att upptäcka, man får räkna 
med att man inte hunnit prova allt när man åker hem.  
 
Om man vill resa ligger både Washington och Boston nära, två fina städer som är lugnare än NY. 
 
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? 
 
NY är dyrt att leva i, man får räkna med en hyra på omkring 1000 dollar i månaden och äta 
mycket ute. Jag finansierade utbytet med privata besparingar och stipendium. För att få 
stipendium fick först ansöka om ett Social security number och sedan fylla i olika papper som vi 
lämnade till vår professor. Den här processen tar lång tid och man kan inte räkna med att få 
pengarna när man fortfarande är i USA. 
 
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 fick hitta boende själv, vi hyrde en studio i East village som kostade ungefär 7500kr var i 
månaden.  
 
 
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 inga stora problem, vi hade väldigt mycket stöd från vår professor, hon hjälpte till med det 
mesta runt omkring utbytet. Hon gav oss bra guidning genom visumprocessen och tog emot oss 
bra på universitetet, var mån om att vi trivdes och kunde få ut det mesta möjliga av vår vistelse.  
 
 



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? 
 
För att få visum skulle vi skaffa en massa olika dokument, DS2007 och DS2019. Vi skulle också 
ha en reseförsäkring, papper från banken över tillgångar samt papper från skatteverket.  
 
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? 
 
Ja 
 
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 2014/ 2015 


