
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn: Victoria Sydow 

 

2. E-mail: sydow@kth.se 
 

3. Program & inriktning på KTH: BioX, individuell inriktning molekylär biomedicin 
 

4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): CCNY, NYC, NY 
 

5. Ansvarig professor (namn & e-mail): Raymond Tu, tu@cuny.ccny.com 

 
6. Administrativ kontakt (namn & e-mail): Ilona Kreutszmar 

 
7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): inget visum då jag är född i USA och 

därmed medborgare. 

 

8. Handledare: (namn & e-mail): Raymond Tu, tu@cuny.ccny.com 

 
9. Visum (J1 eller F1)?: inget visum 

 

10. Hur ordnades visumet? (Vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 

etc.): inget visum 

 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 10v, 6 juni – 12 aug 
 

12. Arbetstider (antal h/dag, helger?): mån-fre, 9-16 
 

13. Ämnesområde: strukturkemi 
 

14. Beskriv kort ditt projekt! 

 

Jag tittade på ett monolayer där peptider genomgick en transformation som vi tror 

är en avbildning av initieringen av alzheimers. Väldigt intressant ämne, blev lite 

enformigt efter en stund. Pratade med min handledare då och fick därför utföra lite 

andra experiment också. 

 

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? 

Det känns som att jag har lärt mig mer under dessa tio veckor än jag lärt mig på alla 

år på KTH! Helt fantastisk upplevelse med mycket personligt och yrkesmässigt 

utvecklande. 



 

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

Ja, han var alltid hjälpsam och tillgänglig. Trevlig och gjorde så att jag kände mig 

väldigt välkommen, såg till att jag kom in i gruppen redan första veckan.  

 

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

Utökade min hemförsäkring som jag har via IF. I IFs stora hemförsäkring ingår 45 

dagar utomlands i försäkringen så jag behövde bara lägga till 25 dagar. Det kostade 

716 kr. 

 

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?  

 

Stipendie från bioskolan på KTH, stipendie från CCNY 

 

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

vid universitet för att få betalning? 

Ja. $2000 

Inga papper annat än social security number 

 

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

trivdes du med arrangemanget? 

Jag bodde hos en undergraduate till Ilona, uppe på 147th street. Trivdes superbra 

och värdparet var riktigt trevliga, och lägenheten låg nära skolan.  

$900 /mån 

 

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

Mycket billigare 

 

22. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 

7200 ToR direkt flyg med SAS 

 

23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  

Shakespeare in the park, MoMA, Frick, Guggenheim, största IMAX utanför Tokyo, 

riktigt bra restauranger till halva av priset jmf m sthlm. Köp Zagat guide för aktuell 

restaurang information. Och timeout.com har dags- och veckoaktuella tips. 

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

nej 

 

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 

Helt otrolig möjlighet, har haft en riktigt underbar sommar!!! Tack CHUST-

kommittéen för allt ni har ordnat! 


