
 
Reseberättelse 2014 

 

1. Namn:  
 
Henrik Westergren 
 
2. Program & inriktning på KTH: 
 
Kemivetenskap makromolekylära material  
 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  
 
Princeton University, Princeton NJ 
 
4. Visum (J1 eller F1)?  
 
J1 
 
5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)?  
 
Visumet fixades genom Kilroy med förslag från Professor Bernasek. När jag ordnat det jag 
skulle fylla i så gick det mycket fort.  
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 
 
9 Juli till 9 Augusti  
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 
 
8 timmar arbetesdag, inte så noggrant en del anställda ”jobbade nätter” vilket betydde att 
man inte jobbade. 
 
8. Ämnesområde för arbetet:  
 
Fysikaliskkemi, ytor, XPS, Self assembling monolayers, semi konduktörer, Anatase titanium 
oxide. 
 
9. Beskriv kort ditt projekt!  
 



Undersökandet av ytor mha XPS. Varav två huvudskaliga ytor: ODPA på silicon och 
titandioxide på guldnanodiskar på silica. 
 
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 lärde mig en hel del om att labba, jag trodde jag kunde lite från kexjobbet och 
organlabbarna osv. Men det var lugnt de flesta på jobbet sa att det var förståeligt då jag 
utbildar mig till ingenjör (och då kan man ju inte labba alls).  
 
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
 
Professorn jag jobbade under, Steven Bernasek, var bara där i några veckor när jag var där, 
men den kommunikation jag haft med honom var mycket bra.  
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
 
Jag fick SEVIS genom Kilroy som ingick i avgiften för deras service och en genom min bank 
som var gratis.  
 
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 lön. På typ 350usd i veckan.  
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
 
Bankkonto måste fixas och man måste ha social security number sedan när man ska 
deklarera.  
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? 
 
Jag fick boende gratis på universitetsområdet vilket fungerade bra, det var på motsatt sida 
av campus vilket var lite jobbigt då det blev väldigt varmt om dagarna. 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
 
Princeton har typ Sverige priser på restauranger, vilket är mycket dyrare än resten av landet. 
En buss till köpcentrum kostade 50cent om man inte tog gratis bussen dit. 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
 
Ditresa 3277 sek 
Hemresa 4800 sek 



 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
 
Inte så mycket i Princeton det är lite studentliv under sommaren men inte så mycket som 
det är under året. Man kan dock åka till NYC eller Washington 
 
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
 
Jag har fortfarande inte fått mitt social security number, det är verkligen jobbigt att fixa för 
man måste åka till Trenton för att fixa detta. Man måste ha det för att deklarera och att inte 
deklarera är ett brott. =)  
 
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? 
 
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) 
 
Alla gör verkligen sitt bästa för att man ska känna sig inkluderad i USA och jag tycker 
verkligen att min tid där var kul.  
 
 
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 
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