
 
Travel  Story 2015 

 
 
 
Name: Linda 
 
Year and line of study at KTH: Åk 4, kemivetenskap. 
 
Which university did you visit? (Name, city, state):  
Stanford University, Stanford, Kalifornien. 
 
Time frame: 8 veckor, 15/6 till 7/8. Jag fick välja datum själv.  
Visa type: J1 
Insurance: Försäkring från Gouda.  
Scholarship: Ja från kemiskolan och från Stenhagens fond.  
 
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 med heterogen katalys. När jag kom dit fick jag läsa en bok om det samt göra 
övningar. Jag ställde upp ekvationer och räknade ut den elektroniska- och kinetiska energin för 
olika metaller. SunCat vid Stanford University är en beräkningsgrupp och jag var aldrig på något 
kemilabb. När jag kom dit fick jag låna en dator och gjorde alla kemiexperiment med hjälp av 
den. Arbetstiderna var flexibla. Vi brukade jobba 9-17 mån-fre och ha lunch ca 1 h.  
 
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 fick lära mig att göra kinetiska- och elektroniska beräkningar både i Excel och via deras 
terminal som de kallar “cluster”. Man har ett script som man modifierar och sedan skickar till 
detta “cluster”. Man använder programmeringsspråket Python. Sedan när resultatet kommer kan 
man behöva ändra någon parameter och skicka in scriptet på nytt, vilket var själva utmaningen 
med programmeringen. Att kunna Excel hyfsat bra innan och att kunna programmera lite innan 
är en stor fördel, samt om man har lite fördjupade kunskaper om kvantkemi (kanske läser den 
makromolekylära material inriktningen på KTH) eller gillar att lära sig mer om sådant. Jag lärde 
mig mycket under mina veckor där. Framförallt om ytreaktioner, kinetik och ytjämvikter för olika 
metaller.  



 
Campus life 
 
What was life like at the university you visited? Campus life, nightlife and potential trips?  
 
Jag älskade att vara på Stanford. Det är en fantastisk miljö, med trevliga, avslappnade människor. 
Nattliv och shopping finns inte så stort utbud av, men däremot kan man cykla (tar ca 20 min) 
från campus till Palo Alto där det finns klubbar (the Patio t.ex). Men Palo Alto är litet, så San 
Francisco har bättre nattliv. Hyr eller köp en cykel, det underlättar livet mycket där eftersom 
campuset är ganska stort. 
 
Jag rekommenderar att besöka San Francisco flera gånger, (det tar ca 1 timme från Palo Alto med 
tåget Caltrain). Finns så mycket att se där! Monterey är en jättefin liten stad söder om Stanford, 
även Santa Cruz är värt ett besök och Carmel Beach har en superfin strand med klart och rent 
vatten. Yosemite nationalpark ligger ca 4 timmar bort och vill man hyra bil så är det en rolig grej 
och värt ett besök.  
 
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 var ungefär lika dyrt som i Sverige, kanske lite billigare. Växelkursen på dollarn var ganska 
hög denna sommar och boendet var den dyraste utgiftsposten. Jag finansierade resan med egna 
besparingar och med stipendium från kemiskolan och Stenhagens fond.  
 
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 hittade en lägenhet som jag hyrde i andra hand av en PhD student vid Stanford. Hennes 
annons hittade jag på www.supost.com. Jag bodde i hennes rum och delade kök, badrum och 
vardagsrum med hennes rumskompis. Jag var mycket nöjd med mitt boende! Lägenheten, som 
var mer som ett litet enplanshus, låg i en trevlig del av campus som heter Escondido Village och 
jag hade nära till allt. Boende är dyrt vid Stanford även för de studenter som hyr i första hand. Jag 
betalade lika mycket per månad som den jag delade lägenheten med, som var en masterstudent 
vid Stanford. Det var ändå värt att bo där tyckte jag, även om man kanske kan hitta billigare 
alternativ utanför campusområdet. 1000 dollar i månaden är ungefär vad det kostar för ett rum 
där, ibland ännu mer. Det tog ett tag att hitta boende så jag rekommenderar att börjar leta tidigt. 
 
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? 
 
Det tog några veckor att få ett “invitation letter” från SLAC, (SunCat där man arbetar, är ett 
samarbete mellan Stanford University och SLAC) och visaprocessen sker via SLAC. Därefter fick 
jag fylla i några formulär, skicka in bankpapper som styrker att jag kunde finansiera resan och 
efter det tog det ytterligare några veckor att få DS-2019 formuläret per post. Det är det 
dokumentet man använder för att söka visumet på amerikanska ambassaden och även för att 
boka själva tiden för intervju. Jag fick mitt DS-2019 först i början på maj och det var lite stressigt 
att behöva vänta så länge så mitt tips är sätta igång även den processen tidigt (i den mån den går 
att påverka).   
 



 
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? 
 
Till ambassaden tog jag med mig DS-2019, ett foto, invitation letter, bankpapper, kvitto på att jag 
betalat avgiften för visumet samt ett papper från kemiskolan som visade att jag fått stipendium 
från KTH. Jag hade tur och fick en tid på ambassaden bara några dagar efter DS-2019 hade 
kommit. Det var tur för ibland kan man få vänta längre. Visumet kom sedan på posten efter fem 
dagar.  
 
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 det går bra! 
 
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 


