
	  
	  

Reseberättelse	  2012	  
	  
1.	  Namn:	  
Karol	  Gonzales	  	  
2.	  Program	  &	  inriktning	  på	  KTH:	  	  
Master	  inom	  Makromolekylära	  Material	  
3.	  Amerikanskt	  universitet	  (namn,	  stad,	  stat):	  	  
City	  College	  of	  New	  York	  (CCNY)	  
4.	  Visum	  (J1	  eller	  F1)?	  
J1	  
5.	  Hur	  ordnades	  visumet	  (vad	  behövde	  du	  skicka	  till	  universitetet,	  hur	  lång	  tid	  tog	  det	  
etc.)?	  
Professorn	  mailade	  två	  formulär,	  DS-‐2019	  och	  DS-‐7002,	  som	  måste	  fyllas	  i	  och	  mailas	  
tillbaka.	  Därefter	  skickade	  professorn	  originalet	  till	  KTH	  och	  vi	  var	  tvungna	  att	  skriva	  under	  
formulären	  och	  skicka	  de	  tillbaka	  till	  professorn.	  Detta	  tog	  omkring	  en	  vecka.	  Slutligen	  fick	  vi	  
tillbaka	  formulären,	  efter	  en	  månad,	  och	  då	  kunde	  jag	  boka	  en	  tid	  på	  ambassaden.	  
6.	  Tidsramar	  för	  projektet	  (antal	  veckor,	  datum):	  	  
10	  veckor	  [11	  juni	  –	  17	  augusti]	  
7.	  Arbetstider	  (antal	  h/dag,	  helger)?	  
Omkring	  8	  timmar	  per	  dag,	  från	  09:00	   	  
8.	  Ämnesområde:	  	  
Ytkemi	  på	  
9.	  Beskriv	  kort	  ditt	  projekt!	  
Modifiera	  ytan	  silicapartiklar	  för	  att	  skapa	  nya	  egenskaper	  hos	  partiklarna.	  Dessa	  kallas	  Janus	  
Particles.	  	  
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?	  
Jag	  har	  lärt	  mig	  jätte	  mycket,	  bland	  annat	  hur	  olika	  apparater	  fungerar.	  Jag	  har	  fått	  insyn	  på	  
hur	  det	  skulle	  vara	  att	  doktorera	  vilket	  gjort	  att	  jag	  har	  börjat	  fundera	  på	  att	  kanske	  fortsätta	  
på	  det	  spåret.	  Mina	  förkunskaper	  har	  varit	  mer	  än	  tillräckliga,	  vilket	  professorn	  upptäckte	  
tidigt	  och	  därför	  gav	  mig	  mer	  ansvar.	  Jag	  arbetade	  väldigt	  självständigt.	  
11.	  Tyckte	  du	  att	  samarbetet	  med	  professorn/handledaren	  fungerade	  bra?	  
Professor	  Ilona	  Kretzschmar	  är	  bland	  de	  bästa	  professorerna	  jag	  mött	  i	  CCNY.	  Hon	  är	  väldigt	  
organiserad	  och	  tydlig,	  men	  samtidigt	  väldigt	  hjälpsam.	  
12.	  Hur	  ordnade	  du	  försäkring	  (bolag,	  kostnad)?	  

• Lägenheten	  ordnades	  via	  en	  KTH-‐kontakt,	  den	  berömda	  NY-‐lägenheten	  som	  går	  i	  arv	  
mellan	  KTH	  studenter.	  Hyran	  låg	  på	  13	  750	  kr	  för	  3	  månader.	  



• Flygbiljetten	  bokades	  den	  2	  mars,	  vi	  åkte	  den	  9	  juni.	  Var	  ute	  i	  god	  tid	  om	  du	  vill	  ha	  
billiga	  biljetter.	  Flygbiljetten	  kostade	  3	  967	  kr.	  

• Fotot	  till	  visumet	  kostade	  250	  kr	  och	  togs	  i	  Expert,	  Hötorget.	  
• Sevis	  fee,	  en	  avgift	  som	  måste	  betalas	  via	  internet,	  låg	  på	  180	  dollar	  (1	  238	  kr).	  
• Ambassadavgiften,	  1	  120	  kr,	  måste	  betalas	  via	  din	  bank	  och	  kvittot	  tas	  med	  till	  

ambassaden.	  	  
• Försäkringen	  ”Leva	  Utomlands”,	  via	  Gouda	  Försäkringar,	  låg	  på	  2	  300	  kr,	  och	  täcker	  

allt	  som	  behövs.	  
	  

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?	  
Stipendium	  
5	  000	  kr	  Stenhagens	  fond	  
8	  000	  kr	  Kemiskolan	  
14.	  Var	  platsen	  betald?	  Om	  ja,	  hur	  mycket	  fick	  du	  och	  behövde	  några	  papper	  ordnas	  
vid	  universitet	  för	  att	  få	  betalning?	  
2	  000	  dollar,	  professorn	  hjälpte	  till	  med	  att	  ordna	  papper	  och	  skicka	  iväg	  det	  som	  behövdes.	  
15.	  Var/hur	  bodde	  du	  och	  hur	  hittade	  du	  din	  bostad?	  Vad	  fick	  du	  betala	  i	  hyra?	  Hur	  
trivdes	  du	  med	  arrangemanget?	  
Jag	  bodde	  tillsammans	  med	  3	  andra	  CHUST:are	  i	  den	  lägenheten	  som	  går	  i	  arv	  mellan	  KTH-‐
studenter.	  Hyran	  låg	  på	  13	  750	  kr	  för	  3	  månader.	  Jag	  trivdes	  bra	  trots	  att	  det	  var	  en	  väldigt	  
enkel	  lägenheten	  som	  låg	  i	  källaren	  bredvid	  tvättstugan.	  
16.	  Vad	  tyckte	  du	  om	  prisnivåerna	  (mat,	  transport	  etc.)	  i	  jämförelse	  med	  Sverige?	  
Maten	  var	  lite	  billigare	  än	  i	  Sverige	  men	  transporten	  kostade	  ungefär	  detsamma.	  Billiga	  
kläder	  kunde	  hittas.	  	  
17.	  Vad	  betalade	  du	  för	  din	  flygbiljett	  tur	  &	  retur?	  
3	  967	  kr	  
19.	  Tips	  på	  sevärdheter/utflykter/nattliv?	  
Ladda	  ner	  appen	  NYC	  mTrip	  	  
20.	  Eventuella	  problem	  som	  uppstod	  innan	  eller	  under	  resan	  och	  hur	  du	  löste	  dessa:	  
-‐	  	  
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	  
New	  Yorkers	  är	  väldigt	  trevliga	  men	  vissa	  (många)	  är	  inte	  service-‐minded,	  så	  ta	  inte	  illa	  upp	  
om	  de	  inte	  ens	  kollar	  på	  dig	  när	  du	  betalar	  för	  en	  vara	  eller	  frågar	  i	  tunnelbanespärren	  om	  
hur	  du	  ska	  ta	  dig	  någonstans.	  Tänk	  på	  att	  ge	  minst	  10%	  dricks	  när	  någon	  gör	  en	  tjänst.	  Hos	  
frisören,	  restauranger,	  taxi,	  barer	  men	  inte	  till	  kassörskorna,	  men	  däremot	  till	  personen	  som	  
står	  och	  packar	  ner	  dina	  varor	  i	  påsar.	  Krångligt,	  ja,	  men	  du	  lär	  dig	  systemet	  fort	  =)	  
	  
Tack	  så	  mycket	  för	  du	  tog	  din	  tid	  och	  fyllde	  i	  blanketten!	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
CHUST	  kommittén	  2011/12	  


