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Name: Sofia Helmersson 
 
Year and line of study at KTH: Civilingenjör Teknisk kemi 
 
Which university did you visit? (Name, city, state): 
New York University, New York City, New York 
Time frame: 10 veckor 
Visa type:  J1 
Insurance: Länförsäkringar förlängd reseförsäkring 
Scholarship: $3000 samt $500 i campus cash 
 
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 arbetade i ett projekt inom polymerkemi i prof Marcus Wecks forskningsgrupp. Vi gjorde 
blockpolymerer som formades till miceller. Dessutom syntetiserade vi katalysatorer som skulle 
bindas till polymerna. Allt arbete gjorde jag tillsammans med min handledare och jag var där ca 9-17 
varje vardag. Jag och min handledare (en doktorand) arbetade väldigt bra tillsammans. Professorn 
hade jag nästan ingen kontakt med.  
 
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 mycket om hur man gör blockpolymerer och blivit väldigt bekväm med labbande likt 
de under kurserna inom organisk kemi. Utöver detta har jag lärt mig mycket om NMR och även lite 
Dynamic Light Scattering (DLS). Mina kunskaper från KTH var tillräckliga utan tvekan. Efter 
kurserna i organisk kemi samt materialkursen i trean så kände jag till många av teknikerna vi använde. 
Tyvärr hade de svårt att göra ett eget projekt till mig för en så här kort tid, så det blev inte mycket 
självständigt arbete.  
 
 
Campus life 
 
What was life like at the university you visited? Campus life, nightlife and potential trips?  
 



Det var väldigt roligt att vara i New York City under så lång tid. Även om det inte var så mycket 
aktiviteter på campus fanns det alltid saker att göra. Är man på New York University så deltar man 
även i deras Summer REU. Vi var knappt 20 deltagare och hade ibland gemensamma aktiviteter t ex 
baseballmatch, broadway-show men även föreläsningar vi gick på samt några egna presentationer.  
 
Mitt boende hade ibland aktiviteter, t ex spelkväll eller att titta på OS-invigningen tiillsamans. Men 
jag deltog aldrig i dessa. Jag och några av de andra i New York åkte på en busstur till Washington 
D.C. samt en resa till Niagarafallen. Vi åkte även i väg på en vandring längs Camp Smith Trail. Jag 
rekommenderar att åka på turer likt dessa. Jag uppskattade att få se mer av landet och dessa helger 
var nästan de bästa. En helg fick jag dessutom följa med min forskningsgrupp till professorns 
fritidshus uppe vid bergen. Superroligt! 
 
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? 
Det är dyrt att vara i New York City. Mina kostnader för resan landade på ca 50 000 kr (flyg, boende, 
visum, leva i New York). Utöver detta använde jag campus cash, $500 som jag fick från universitet. 
Med det kunde jag handla mat på utvalda restauranger och matbutiker i närheten av universitet. Min 
resa finansierade jag med egna besparningar samt stipendium från universitetet ($2100 efter skatt). 
Jag har haft en del problem med betalningen och har i nuläget inte fått den. De bad mig ansöka om 
ITIN, men den blev avslagen. Men de ska försöka lösa betalningen på något vis.  
 
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? 
Jag bodde i Palladium hall och det kostade ca $240 per vecka. De andra som deltog i 
sommarprogrammet bodde på ett annat ställe, men det kändes för dyrt med drygt $300 per vecka. 
Jag var väldigt nöjd med boendet. Jag delade lägenhet med tre andra och rum med en. Läget är super, 
15 minuter promenad till universitetet samt bara några minuter till Union Square där många 
tunnelbanelinjer går. Allt köksutrustning man vill ha, t ex kastruller och tallrikar behöver man skaffa 
på egen hand.  
 
 
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? 
Jag blev sjuk under min vistelse och fick uppsöka sjukvård. Kontakta SOS International innan så 
slipper du lägga ut pengar. En del ställen jag var på för sjukvården kunde inte ta mitt kort, så då fick 
jag leta reda på ett nytt ställe. Min samlade bedömning av sjukvården är att den var bra, men att det 
snabbt kan bli ganska dyrt.   
 
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? 
Universitet fick passkopia samt några av deras egna dokument påskrivna samt ett extra brev om 
vilken professor jag helst ville vara hos. Man bör vara medveten om att det bestäms väldigt sent 
vilken forskningsgrupp man är i. Detta gör att papprena för visum kommer först i maj och det kan 
bli lite stressigt att få allting klart i tid. Jag tog med alla papper jag hade fått till ambassaden, så fick de 
sortera ut det de ville ha.  
 
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 


