
 
 

Reseberättelse 2012 
 

1. Namn:  
Brita Hansson 

 
2. Program & inriktning på KTH:  

Kemivetenskap / Chemical Engineering for Energy and the Environment 
 

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): 
City College of New York (CCNY), New York, New York  

 
4. Visum (J1 eller F1)? 

J1 
 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? 

Min administrativa kontakt på universitetet hade full koll på läget och skickade all info jag 
behövde. Däremot tar det lite tid och det är bäst att skicka in alla papper så fort man kan. 

Jag började min visumprocess i mars och fick mitt visum i mitten av maj. 

 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum):  

10 veckor (11/6-21/8).  
 

7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 
Svårt att uppskatta men var svårt att arbeta tidigt på morgonen eftersom ingen var där i 

början och kunde låsa upp. Löste sig dock under sommaren. Satsade på 9-17 varje dag, men 
var även inne en helg. Å andra sidan kunde jag ta någon dag ledigt när jag fick besök.  

 
8. Ämnesområde:  

Elektrokemi 
 

9. Beskriv kort ditt projekt! 
"Co-deposition och Zinc and Bismuth for Energy Storage Applications". Addition av Bi till Zn förbättrar 

kristallstrukturen. Vi undersökte denna med olika tekniker, så som rotating disk electrode, SEM, 

Microfluidic cells och RotaHull.  

 

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? 

Lärde mig flera nya moment och känner att jag behärskar teknikerna bättre. En viktig sak jag 
lärde mig var att lägga upp det laborativa arbetet effektivt, det blir annars mycket dödtid på 
ett lab när man väntar på körningar. Mina tidigare kunskaper var tillräckliga. 
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? 
Samarbetet fungerade inte jättebra. Vår handledare var inte speciellt kunnig och inte mogen 
nog att ha praktikanter. Professorn var däremot mycket trevlig och gav oss bra input de 
gånger vi träffade honom. Han vet för framtiden att handledaren inte är speciellt duktig och 
det kommer inte vara något problem om samarbetet fortsätter nästa år. 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
Gratis via KTH eftersom vårt projekt även har räknats som projektkurs på 15 hp. 
 
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? 
Resan och visumet finansierade jag med egna besparingar. Fick CHUST-stipendium och ett ur 
Stenhagens fond. Eftersom min praktik blev en sommarkurs fick jag även CSN. Lön från CCNY 

kommer även att utbetalas, men jag hinner inte få den under min vistelse här.  
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper or dnas 
vid universitet för att få betalning? 
Ca. 11400 kr efter skatten blev dragen. Jag fick papper från universitetet att fylla i efter halva 
min praktik. Gick smidigt. 
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? 
Bodde tillsammans med tre andra CHUST-studenter i en lägenhet som går i arv mellan KTH-
studenter. Den var mycket billig för att vara en lägenhet i New York och jag betalade  
ca. 10 500 kr för hela perioden. 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Låga, men eftersom det finns mycket att spendera pengar på i New York blev det ändå långt 

ifrån billigt. På CSN och stipendier har jag ändå kunnat täcka mina kostnader och kunnat äta 
all min mat förutom frukost ute, ej fast food. Ett tips är att begränsa sin shopping till 

amerikanska märken vilka är avsevärt mycket billigare än övriga pga skatten. 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
4 019 kr. 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
Guggenheim och Metropolitan museum of art. PS1 är ett roligt dagsparty. Williamsburg 
erbjuder det bästa barhänget. Jag åkte också ut till The Hamtons vilket var helt underbart, 
dock lite dyrt. 
  



20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: 
Blev rånad, men försäkringen täckte det och allt administrativt gick enkelt. 

 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida 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 
1. Ta eget ansvar för ditt CHUST-projekt och se till att inte vara så beronde av handledare 
etc. 
2. Ha roligt! Ta inte praktiken allt för allvarligt, vi svenska studenter presterar över lag bra 
och de kommer vara nöjda med ditt arbete.  
 
 


