
 
Reseberättelse 2014 

 

1. Namn: Rebecca Jacob 
 
2. Program & inriktning på KTH: civilingenjörsutbildning i bioteknik, masterprogram i 
molekylär vetenskap och teknik 
 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): City College of New York, 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.)?  
Som alla andra behövde jag skicka in en del formulär, först DS7002 och sedan DS2019. 
Dessutom en scannad bild av mitt pass, mitt CV, ett ”bank statement” som säger att jag hade 
tillräckligt med pengar på kontot. Allt som allt tog det ungefär 1-1,5 månad att få alla 
formulär godkända (inklusive besök på ambassaden) 
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum):10 veckor 
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? 
 
8. Ämnesområde för arbetet: Ytkemi 
 
9. Beskriv kort ditt projekt!  
Studera syntetisering, karakterisering och ”self-assembly” av syntetiska lipider från naturliga 
ämnen (socker, fettsyror etc). Utföra syntes av lipider liknande molekyler från simpla 
naturliga ämnen. Dessutom att förstå ”self-assembly” av lipider i lösningar. 
 
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?  
 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra?  
Professorn var väldigt hjälpsam under hela förberedelsetiden inför resan/praktiken med att 
hjälpa till med att få rätt formulär ifyllda på rätt sätt och i tid. Hon var även stöttande vid 
frågor och funderingar kring praktiken och resan och var alltid hjälpsam i att besvara frågor 
så gott hon kunde. 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
 



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 besparningar och 
pengarna som KTH bidrog med. 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 
Ja, platsen var betald. Jag skulle få 2000 dollar. 
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 5316 kr 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida (kongligkemi.se/chust) 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! 
Döp dokumentet enligt: Universitet – Ditt Namn, och skicka till chust@k.kth.se  
 
Med vänlig hälsning, 
CHUST-kommittén 2013/14 
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