
	
Travel  Story 2016 	

	
	
	
Name: Tu Du	
	
Year and line of study at KTH: 2016, fjärde året på civilingenjör bioteknik med inriktning mot 
medicinsk bioteknologi	
	
Which university did you visit? (Name, city, state): Virginia Tech, Virginia, Blacksburg	
	
Time frame: juni – augusti (ca. 8 veckor)	
Visa type: J1	
Insurance: Gouda	
Scholarship: Bidrag från KTH 	
	
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 jobbade med MOF (metall organic framwork) som är ett poröst material som kan användas för 
att binda koldioxid, förvara väte (energikälla) och transportera molekyler (t.ex. drug delivery). MOF 
kan bland annat användas i solceller. Mitt projekt gick ut på att framställa, analysera och karakterisera 
olika typer av MOF.  
 
Min kontakt med professorn, supervisor (doktorand) och de andra i labbet funkade jätte bra. I 
laboratoriet var alla hjälpsamma och vi umgicks även utanför labbet, till exempel ”Thursday dinner” 
och så hade vi teambuilding hos professorn och vi var även och hike:ade. Mitt arbete diskuterade jag 
framför allt med min doktorand som jag jobbade med. Professorn jobbade i en annan byggnad och 
vi träffades någon gång i veckan för att gå igenom resultat och framsteg.  
 
Arbetstiderna var generellt 9am-5pm, dock var tiderna flexibla och anpassade till arbetet. Hade jag 
mycket att göra kunde jag stanna längre och ta sovmorgon nästa dag. 	
	
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 har lärt mig otroligt mycket då ämnet var nytt för mig! Förutom kunskaper om MOF hade jag 
även fått insikt i laborativt arbete, hur det är att vara doktorand (pratat mycket med kollegorna) samt 
tekniska apparater som fanns i labbet.  
 



Mina kunskaper i kemi var tillräckliga. Jag fick även god tid på mig att läsa artiklar i väntan på 
administrativa förberedelser innan jag började jobba i labbet.  
 
Campus life	
	
What was life like at the university you visited? Campus life, nightlife and potential trips?  
 
Lätt och roligt! Blacksburg är en liten stad som genomsyras av universitetsmiljö som Uppsala. 
Matställena var öppet längre på kvällarna, det fanns gott om pubar och utomhusaktiviteter som olika 
hike ställen. Det är även nära att köra till Washington DC (4h). Blacksburg erbjuder dagliga aktiviter 
som till exempel stand-up kvällar, bingo, live musik i parken etc.	
	
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?	
 
Jag fick 13000kr (tror jag) från KTH som räckte till halva hyran. Övriga kostnader finansierade jag 
med sparade pengar. Min resa blev väldigt dyrt för jag resta längst västkusten innan jag började jobba 
och jag reste även till Washington och New York på östkusten. Jag rekommenderar en stor buffet 
för det uppkommer alltid kostnader som man inte räknat med.  
	
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? 
 
Professorn tipsade mig om boendet på skolan. Allting gick väldigt smidigt. Mitt boende var väldigt 
dyrt, runt 2500 dollar för 8 veckor. Dock ingick 19 måltider/vecka och jag fick dubbelrummet för 
mig själv. Byggnaden (Donaldson Brown Graduate Life Center) låg på skolan och jag hade 5-10 
minuter mellan matsalen, jobbet och boendet vilket var väldigt bekvämt då det var svårt att ta sig 
runt utan bil. Det fanns bussar men dom gick inte sent på kvällarna, så mitt tips är att bo på campus! 
	
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? 
 
Nej 
 
Tips: maila skolan tidig! Det kan ta tid för dom att svara och du vill ha alla papper klara innan 
intervju på ambassaden. 	
	
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?	
	
All dokumentation som krävs kommer CHUST att informera om.  
	
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. 
 



Jag rekommenderar ett fortsatt samarbete med Virginia Tech, dels för att alla i Prof.Morris är 
underbara och Prof.Morris är mycket hjälpsam med både projektet och administrativa saker samt för 
att Virginia Tech/Blacksburg har mycket att erbjuda.  
	
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 2015/ 2016	


