
 
 

Reseberättelse 2012 
 

1. Namn: Björn Eriksson 
2. Program & inriktning på KTH: Kemiteknik, Kemiteknik för Energi och Miljö 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  Virginia Tech, Virginia, Falls Church 
4. Visum (J1 eller F1)?: Inget. Amerikansk medborgare 
5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? Se 4. 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 10 veckor.   
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? Cirka 6-7h/dag. Ledig på helgerna.  
8. Ämnesområde:  Beräkningskemi 
9. Beskriv kort ditt projekt!: Målet var att skapa basen till ett Matlab-program som ska 
användas inom beräkningskemisk forskning. 
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?: Lärt mig mycket om beräkningskemi och programmering. Matematik och 
Matlab kunskaper var viktiga men utvecklades betydligt. 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Ja. Mycket 
frihet, detta kan ibland ses som negativt. 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Trygg Hansa. ca 1000kr (minns inte) 
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? Privata besparingar samt 
CHUST stipendiet. 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? Obetald 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? Bode inneboende genom Homestay . Betalade $1000 i 
månanden, middag och frukost ingick. Trivdes. 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? Dollarn 
är låg så priser är mycket bra. Cirka 30% billgare. 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 5000kr 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  Allt i New York samt Washington DC. Går  inte att 
precisera något enskilt. 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: Inga 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida (www.chust.tk) 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 
 



Tack så mycket för du tog din tid och fyllde i blanketten! 
Med vänlig hälsning, 
CHUST kommittén 2011/12 


