
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn: Alexander Holm 

 

2. E-mail: alexander.bjorn.holm@gmail.com 
 

3. Program & inriktning på KTH: Kemi- polymerinriktning 
 

4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Stanford, Stanford, Kalifornien 
 

5. Ansvarig professor (namn & e-mail): Curtis Frank, Curt.Frank@stanford.edu 

 
6. Administrativ kontakt (namn & e-mail): Jeanne Cosby, cosby@stanford.edu 

 
7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): Jeanne Cosby 

 

8. Handledare: (namn & e-mail): Curtis Frank, Curt.Frank@stanford.edu 
 

9. Visum (J1 eller F1)?: J1 
 

10. Hur ordnades visumet? (Vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 

etc.): Jag behövde fylla i och skicka in en ’visiting researcher application request’. Detta 
dokument fick jag av Jeanne Cosby (den administrativa kontakten), man behövde bifoga 

en kopia av passet, betyg och bevis på att man kunde finansiera sin vistelse. (Typ 
bankbrev eller brev från CSN) 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 20/6/2011-20/8/2011 

 
12. Arbetstider (antal h/dag, helger?): Inga fasta arbetstider. Jag arbetade dock mest hela 

tiden (ca 60-70 h/vecka). 
 

13. Ämnesområde: Polymerkemi 

 
14. Beskriv kort ditt projekt! Från början var det meningen att jag skulle hjälpa en 

doktorand med syntes av silika/polymer kompositer. Detta projekt var dock redan 
färdigplanerat. Jag tyckte det var lite tråkigt att bara labba efter ett färdigt recept, så efter 
en veckas litteraturstudie föreslog jag att vi kunde använda en annan nanofiller och 

professorn tyckte det var en bra idé. Således designade och genomförde jag en egen 
syntes. 

 

15. 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 har lärt mig att strukturera en egen litteraturstudie och att söka 
information för design av en ny syntes. 



 

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

17. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Jag försäkrade mig via if:s ’people 
abroad’ försäkring.  
 

18. 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 kemiskolans 

stipendium på 8000, resten finansierade jag med besparingar. 
 

 

19. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 

vid universitet för att få betalning? Nej. 

 
20. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 

trivdes du med arrangemanget? Jag hittade min bostad via ’axess’, en Stanford-site som 

man får tillgång till då man fått sitt Stanford- id. 
 

21. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? Att 
äta ute kostade ca 2/3 jämfört med Sverige. Mat i affär kostade ungefär samma. 

 

22. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 6700kr (Continental) 

 

23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? San Fransisco! 
 
24. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: 

Inga problem! 
 

25. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års utresande 

studenter kan ta del av din information? Ja. 
 

26. 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-

kommittée) 

Professorn vill fortsätta det projekt vi startade under min vistelse på Stanford, därför fick 
jag erbjudande att komma tillbaka för att göra mitt exjobb. Jag kommer då bli inskriven 

som doktorandstuderande och får därför doktorandlön ($2400/mån).  
 

 


