
 
 

Reseberättelse 2012 
 

1. Namn: Syed Sahrash Riaz 
 

2. Program & inriktning på KTH: CKEMV3 
 

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Princeton University 
 

4. Visum (J1 eller F1)? J1 
 

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

  Efter instruktioner från Professor Steven L. Bernasek som inte i sig genererar dokumenten 
kontaktade jag Kilroy, med hjälp av Caroline från Kilroy fick jag fram alla nödvändiga 

dokument och alla blanketter som skulle fyllas i, hon hjälper till med Sevis, försäkring och 
alla möjliga andra frågor.  

 
  Alla Chust-studenter som åker till denna plats har förmodligen behövt gå via Kilroy, Josefine 

som åkte förra året fick också gå via samma rutt eftersom Professorn själv hänvisar till Kilroy, 

även om det kanske blir billigare att fixa själv. Men då Professorn hänvis ar dit får man ta den 
vägen men det blir också smidigare och så har man en händig hjälp på Kilroy närhelst man 

behöver endast ett mail bort.  
 

  Förutom allt som ska fixas med Kilroy behövde jag gå till banken och fixa en bank statement 
på att jag hade en viss summa pengar, jag hade 31 000 Skr för tillfället och det var tillräckligt. 

Sen när jag fått tillbaka svaret från Kilroy med J-1 pappret tog jag ett foto(man får 4st) och 
bokade tid med den amerikanska ambassaden och visumet blev godkänt.  

 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum):  

  Jag fick bestämma precis hur jag ville, jag gav ett förslag på 15 Juni-20 August, jag skrev 
kontrakt på 15:e Juni - 20:e Augusti. Men jag jobbade från den 14:e Juni (Jag var förbi där en 

dag tidigare och fick börja) och slutade den 15:e Augusti, på grund av att jag skulle hem till 
SV och fira EID  med familjen och Professorn är mycket flexibel för religiösa högtider, men 

absolut inget annat, tex ledighet mitt i veckan för att åka iväg någonstans eller ens på 
veckoslutet är inte acceptabelt. Ett förslag till dig som ska åka sommaren till år 2013 är att 

börja ca 1 vecka tidigare, för så gör de andra sommar s tudenterna på universitetet och de 

åker iväg ungefär den 11:e augusti, alltså ca 1 vecka tidigare än vad jag gjorde. Sommar 
boendet tar slut den 11:e augusti, och sen kan det bli lite problematiskt, professorn fixar 



boende för de sista dagarna om du vill stanna längre, men det blir extra jobb för honom och 
för dig.   

 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)?  
  Enligt kontraktet skulle jag jobba mellan 9.00-18.00 men jag jobbade i regel mycket, mycket 
mera. Delvis pga att jag hade lite otur med min mentor som trodde att jag skulle göra en 
extremt stor bit av hennes arbete och en del annat, får du samma problem så säg till 
Professorn, han är snäll. Helst ska du säga till Kirsten Arenzten om hon är kvar för hon är en 
ängel så slipper du gå igenom det. Jag pratade med Professorn tillslut och så var problemet 
löst, han hade också önskat att jag pratat med honom mycket tidigare.  
 
8. Ämnesområde: Oorganisk kemi – ytkemi – heterogen katalys  
 
9. Beskriv kort ditt projekt! 
 Jag jobbade specifikt med nanosensorerna som skulle placeras i ett större instrument som 
skulle byggas. Jag skulle undersöka tunna filmer för att sen kunna optimera nanosensorerna i 
instrumentet som främst kommer bestå av en flödesreaktor. Med hjälp av nanosensorerna i 
flödesreaktorn kan halvepoxiderings reaktionen av Propene(g) med H2(g) och O2(g) 
(utspädd med Ar(g)) vidare undersökas. Det är en heterogen katalyserings reaktion som i det 

här fallet kemisorberas på ytan av nanosensorerna och genererar PO(propylene oxide). Det 
är en industriellt viktig produkt som i dagens läge inte framställs på ett särskilt grönt sett (bi-
produkter och många reaktions steg).  
 
  Med hjälp av lspr (localised plasmon resonance) tekniken kan förändring i ”the 
plasmon”(många tillsammans oscillerande elektroner) på ytan av nanosensorerna kännas av, 
alltså så kan man följa händelseförloppet av reaktionen, men då gäller det att filmen är så 
tunn som möjligt så att ytan och nanopartiklarna på botten kan interagera och förändringen 
kan läsas av, och det var det som jag jobbade med, att förminska storleken på filmerna. LSPR 
tekniken kan användas om man bygger upp filmerna på rätt sätt, tillverkningsprocessen av 
filmerna/nanosensorerna heter sol-gel process och analys teknikerna som användes var XPS, 
Raman och Ellipsometri.  
 
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?  
  Då årskurs 3 i kemivetenskaps programmet enbart har hunnit läsa en kurs i oorganisk kemi 

och Bernasek labgroup är ett ytkemi labb med inriktning mot oorganisk kemi  har jag fått lära 
mig väldigt mycket oorganisk kemi. Jag tycker att hela resan har lyft mig som person och jag 
vet nu att jag har väldigt bra språkliga och kemiska kunskaper, och jag har främst byggt en 
hel del på mina kunskaper inom fältet oorganisk kemi. Jag har också utvecklats till en mer 
självständig kemist som vet när det är dags att stå och labba och när det behövs läsas på. 
Jag tycker definitivt att mina kunskaper var tillräckliga, både mina kemiska kunskaper och 
språkliga kunskaper. Kurser som var händiga för den här platsen var el och vågen, 
mättekniken och så klart oorganisk kemi. Den kurs som alltid kommer vara relevant för 
denna plats är oorganisk kemi då Professorn alltid har jobbat med ytkemi. 
 

 



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

    Med Professorn fungerade samarbetet mycket bra men man ser sällan honom utanför 
”the weekly groupmeetings” som han medverkar i. Det här för att Princeton University har 
ett hierarkiskt system där Professorerna håller ihop liksom 
doktoranderna/masterstudenterna (gradstudents) och undergradstudents (de som inte har 
tagit sin kandidatexamen ännu). Jag hade två mentorer under min vistelse, eftersom att 
tjejen vars forskning jag skulle arbeta med hade semester i början. Jag jobbade med en kille 
som heter Zach de första 2-3veckorna vilket fungerade utmärkt, han är jättesnäll och 
hjälpsam. När tjejen kom tillbaka fungerade det mindre bra eftersom att hon kunde vara 
elak och fick mig att jobba mycket, mycket mer än vad jag behövde. Men jag pratade med 
Professorn tillslut och så behövde jag inte jobba med henne något mer.     
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)?  Via kilroy, det ingår i den summa du 
betalar in första gången. 
 
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? Stipendium från KTH till 
CHUST på 8000skr, privata besparingar på lite över 35,000skr. Man kan nog klara sig på 

mycket mindre, beror nog av hur mycket man reser, shoppar eller dylikt. 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? Jag fick 450dollar/vecka, jag behövde ordna ett social 
security number, det kan man göra på kontoret i trenton. Man behöver social security 
number för att fixa ett bankkonto där man kan sätta in pengarna, din administrativa kontakt 
på universitetet kan hjälpa dig mera.   
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? Jag fick ett sommarboende av Professorn och jag betalade 
ingenting. Det kan vara bra att ta reda på exakt var du ska bo på campus, i tid av Professorn. 
När du väl har anlänt så är public safety där du hämtar nyckeln till boendet alltid öppen. 
Professorn fixade ett ställe hos en tjej där jag kunde bo de sista dagarna, men jag trivdes inte 
särskilt bra och flyttade till en kompis. Därav mitt tips att flyga in tidigare så att du kan åka 
tillbaka innan 11:e augusti, så slipper du extra strul med en extra flytt.    

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

med Sverige?  Ungefär som i Sverige, en del saker kunde tom vara mycket dyrare. Jag fick 
höra att New Jersey är en av de dyraste staterna i USA och att Princeton är en av de dyraste 
städerna i den delstaten. 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur?  Jag beställde min biljett lite senare än en 
del andra och den gick på 5074skr, beställer du ännu tidigare blir det ännu billigare. 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
  Halo pub är en jättebra glassbar, palmer square är jättefint. På campus finns det massor att 
se såsom ett artmuseum, det vackra bibilioteket firestone och en massa aktiva föreningar 

som du kan ta del av även under sommaren. På torsdagskvällar har de filmkvällar utomhus 



bredvid artmuseum bakom murray-dodge hall. Jag engagerade mig massor i Princeton MSA, 
princeton muslim student association. De har en judisk och kristen förening med, ett 

jättevackert kapell med söndagsmässa. Jag besökte Toronto två gånger över helgen, men jag 
behövde komma in till arbetet både på måndagen och fredagen, jag besökte även New York 
vilket tar ca 1h med ”dinky” från Princeton. Jag passade även på att träffa kända professor 
tex Dr. John Nash(den riktiga) från filmen ”a beautiful mind”.  Se till att upptäcka Nassau 
street för finns det mycket att se och det är jättefint utanför Public Library på kvällarna.  
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: 
  Min bank är Nordea och jag har ingen e-legitimation så jag behöver en dosa för att komma 
åt mitt konto eller för att ta reda på min IBAN/BIC/SWIFT för att kunna wira över min lön till 
mitt svenska bankkonto. Jag hade glömt min dosa i Sverige, och en bekant från Nordea fick 
ge mig information om hur det stod till på kontot och min IBAN, vilket hon egentligen inte 
får. Det kan alltså vara bra att ta reda på din IBAN innan avresa, och glöm inte dos a eller 
dylikt. Om du stannar sent på labbet och behöver någon som följer dig hem, eller om något 
strular med boendet så har Public Safety följande nr: 609-258-3134. 
 
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 
  Till studenten som åker till Princeton nästa år: Ja, du behöver inte inhandla block, pennor 
eller labjournal osv, allt sådant finns tillgänligt i stockroom i källaren på labbet, fråga en i 
bernasek gruppen så kan du få koden till stockroom och så visar de dig hur du ”köper” 
saker(det är gratis) från stockroom. Du kan även få en nyckel till rummet med skrivaren och 
koppla datorn till deras två skrivare med din egna laptop.  
 
  Livsmedelbutiker nära campus är wawa, u-store, cvs. Det finns också en italiensk 
livsmedelsbutik som heter D’angelo med grönsaker, det går också bra att promenera till 
Princeton Shoppincenter från campus. I tvättstugan har de toarullar, soppåsar och A4-
papper som du får ta av. 
 
 Frick chemistry lab där du kommer jobba är en hardcore kemi avdelning och ligger på 

washington road och hör inte ihop med E-quad, E-quad är ingenjörsavdelningen, så ingen 
seriös matte eller programmering för din del. Se till att skriva en proper labb journal på 

engelska från deras stockroom för den ska nämligen Professorn behålla när du är klar för 
sommaren, han förväntar sig också att du gör en presentation över ditt arbete i slutet av 
sommaren till hela bernasek lab group samt en poster session.  
 


