
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn: Anna-Maria Eriksson 

 

2. E-mail: amerik kth.se 

3. Program & inriktning på KTH: Kemivetenskap inriktning kemiteknik  
 

4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): University of Notre Dame, South Bend, 
Indiana 
 

5. Ansvarig professor (namn & e-mail):  Professor William Schneider,  
wschneider@nd.edu 

 
6. Administrativ kontakt (namn & e-mail): Eric Keuhner: ekuehner@nd.edu 

 

7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): Eric Keuhner :ekuehner@nd.edu 

 

8. Handledare: (namn & e-mail): Zhengzheng Chen: zchen2@nd.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 skicka en kopia på mitt pass, det var det enda. Sedan tog det ca 1 
månad för universitetet att skicka DS2019 med FedEx.  Efter detta var man tvungen att 
fylla i ett formulär på internet som tog lång tid, var noga med att spara formuläret (Det 

finns en sådan funktion) och skriva upp referens nummret som du får när du sparar  så att 
du slipper göra om det så många gånger.  

 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum):  8a veckor: 1 Juni till 28 Juli 
 

12. Arbetstider (antal h/dag, helger?): Max 8h per dag oftast lite mindre. 9-5 var standard. 
 

13. Ämnesområde: ämnes området var miljökatalys, men på en mycket molekylär nivå. Mitt 
projekt och projekt i den projektgruppen jag var i skulle nog passa bäst för de som läser 
inriktningen Molekylär design. Men det gick absolut bra att göra det även om man läser 

något helt annat, de förvaäntade sig inga förkunksaper, mer än generella kemikunskaper 
som vi alla har. 

 
14. Beskriv kort ditt projekt! Mitt projekt gick ut på att undersöka hur syre binder till 

katalyssator ytor, beroende på hur mycket syre som redan adsorberat till ytan innan. Det 

finns många sites som syre kan binda till på en yta. Och vilket site som är mest energetiskt 
gynnat beror bland annat på hur mycket syre som redan bundit till ytan, Jag undersökte för 



ett antal metaller hur syre minder till metall ytan då 50% av ytan redan var täckt med syre. 

Detta gjorde genom Density funktional theory (DFT)studies som låer komplicerat och är, 
men som man inte behövde kunna så mycket om för att klara projektet. VASP som är ett 

programerings program användes för att göra DFT beräkningarna.  
 

  

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? Mina förkunskaper var helt klart tillräckliga, men det hade varit ännu 

roligare om jag vetat mer om kvant kemi!. Jag har lårt mig en massa mer om yt struktur 
som jag bara läst väldigt kort om i Molekylärstrukturen tror jag att det var.  

 

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

Det fungerade mycket bra Professorn är verkligen jätte trevlig! Och min handledare var också 

trevlig och väldigt kunnig han var också mycket mån om att man ska lära sig saker. Han gav 
mig en lite tuff tid i början då jag var tvungen att lär amig en massa, men det var bara bra!  

 

17. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 

Jag hade Gouda Reseförsökring som kostade kring 1200 kr, för den behövde man bara 

fylla i en grej på internett och betala så var det klart. Det gjorde jag 2 dagar innan jag åkte. 
Jag har inte behövt använda mig av den så jag har ingen erfarenhet av hur bra den är. 

 

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? Min plats var betald 

och resten finansierade jag själv.  
 

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

vid universitet för att få betalning? 661 dollar per vecka efter skatt. Jag var tvungen att 
öppna ett bank kont och det kostar 40 dollar om man vill föra över pengarna till sverige 

från de kontot, men annars kan man ju bara behålla sitt VISA kort om man väljer det och 
betala med der hemma i Sverige. Jag var tvungen att fylla i många papper, men de talar 

om för en vad man måste göra väldigt tydligt på HR kontoret i Grace  Hall på andra 
våningen. Även en massa skatte-papper var jag tvungen att fylla i för att kunna få tillbaka 
på skatten. För att kunna göra det måste man även ansöka om ett social security number. 

Som tar 2 veckor att få. Gör det i tid. Det är enkelt, man behöver bara fylla i ett formulär 
som man kan hitta på internet http://issa.nd.edu/arrival/social-security-numbers-ssn/. Och 

ta med sitt DS-2019  och pass. 
 

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

trivdes du med arrangemanget? Jag bodde i ett dorm på campus som Eric Keuhner 
fixade. Det kostade mig 165 dollar per vecka. Jag bodde utan air kondition vilket gick 

mycket bra,förutom en vecka så det var väldigt varmt. Jag tror dock man kan hitta 
billigare utanför campus, kolla bar att det inte är för långt. På en hemsida som kallas 
inside Nd kan man hitta studenter som lägger ut lägenhetr för sommaren, men jag tror 

man måste ha fått sitt student ID nr för att kunna logga in där, men det kan man nog fråga 
Eric Keuhner om. Det verkade som han fixade det tidigt. Jag trivdes bra på mitt Dorm. För 

mer information om Dorm (http://summerhousing.nd.edu/) 
 

21. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 

http://issa.nd.edu/arrival/social-security-numbers-ssn/
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=a2fddccf01c8440c9ab1b7ed71cdd681&URL=http%3a%2f%2fsummerhousing.nd.edu%2f


De var ungefär som i sverige, man kan dock få en meal plan så att man slipper laga mat kan 

vara bra eftersom matlagningsfaciliteterana i dormet är något bristfälliga, men enligt mig 
funkar. Mealplanen är mycket dyr, men jätte god. Jag sade upp min efter 3 veckor eftersom 

jag tycket att det var för mycket lyx att betala så mycket även om man fick mycket och god 
mat för pengarna. Om man bestämmer sig för att inte skriva upp dig på en måste man dock 
konka mycket mat från affären som det tar ca 25 min att gå till, men det funkade bra för mig. 

 

22. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? Jag bokade väldigt tidigt och kom 

undan med 5000 kr 
 

23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  Niagara falls 9 h med buss från Notre Dame och 

Chicago. Det finns även ett ställe där man kan göra riverrafting och hyra kanoter på 
helgerna väldigt nära. 

 
24. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: 

 

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 

 

För att ta sig runt i south bend finns Transpo som är mindre frekventa bussar men som är 
gratis om man visar upp sitt ND-ID card. Route nr 7 tar dig till UP-Mall där men kan 

shoppa. Om man vill handla på Walmart som är en mycket billig och stor mat affär kan 
man bytra uss vid UP-Mall Till 15. Man kan också gå det tar ca 15 min från UP Mall, men 

man måste gå äver en stor läskig väg. Här är addressen till bussarna. 
http://www.sbtranspo.com/ 
 

För att ta sig till Niagara Falls kan man boka bussar hos bussbolaget Grey Hound (avgår 
från southbend airport). Jag åkte buss till Cleavland i Ohio där jag bytte buss och åkte till 

Buffalo i staten NY och så är man framme. Jag åkte en fredag eftermiddag och kom fram 
till Buffalo 5 på morgonen. Bodde på ett Motell (Motell6) Lördag till Söndag och åkte 
tillbaka söndag kväll och kom fram Måndag morgon och gick direkt till Jobbet. Om du 

åker Till Niagar falls måste du ta båten maid of the mist eller gå ppå turen nedanför fallen! 
Det är helt värt det och det är först då man förstår hur coola och mäktiga fallen är. Båten 

är end sättet stt se det största fallet ordentligt från den amerikanska sidan.  
 
För att åka till Chicago var det lätt att ta south shore line från south bend airport. Till 

millenium Station i Chicago. Kostade 11.15 dollar för en enkelväg biljett!  
 

Både Chicago och Niagara falls var jätte häftiga!!! 
 

http://www.sbtranspo.com/

