
	  
Reseberättelse	  2014	  

	  
1.	  Namn:	  	  
	  
Martina	  Montesino	  Malmberg	  
	  
2.	  Program	  &	  inriktning	  på	  KTH:	  
	  
Kemiteknik	  för	  energi	  och	  miljö	  
	  
3.	  Amerikanskt	  universitet	  (namn,	  stad,	  stat):	  	  
	  
Columbia	  University,	  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.)?	  	  
	  
För	  att	  ansöka	  om	  visum	  behövde	  jag	  skicka	  ett	  antal	  dokument	  till	  mitt	  värduniversitet.	  
Därefter	  skickade	  de	  ett	  dokument	  som	  heter	  DC2019	  till	  mig.	  Med	  detta	  dokument	  och	  
andra	  dokument	  som	  personbevis	  m.m.	  gick	  jag	  till	  amerikanska	  ambassaden	  i	  Stockholm	  för	  
att	  få	  mitt	  visum	  godkänt.	  
	  
6.	  Tidsramar	  för	  projektet	  (antal	  veckor,	  datum):	  
	  
9	  juni	  till	  15	  augusti,	  10	  veckor	  totalt.	  
	  
7.	  Arbetstider	  (antal	  h/dag,	  helger)?	  
	  
Jag	  var	  på	  jobbet	  10-‐17	  måndag	  till	  fredag.	  	  
	  
8.	  Ämnesområde	  för	  arbetet:	  	  
	  
Miljökatalys	  
	  
	  
	  
	  



9.	  Beskriv	  kort	  ditt	  projekt!	  	  
Mitt	  projekt	  gick	  under	  kategorin	  miljökatalys.	  I	  detta	  ingick	  att	  undersöka	  nya	  material	  som	  
potentiellt	  skulle	  kunna	  användas	  för	  oxidation	  av	  kolväten	  och	  kolmonoxid.	  Jag	  arbetade	  
främst	  tillsammans	  med	  en	  doktorand	  som	  forskar	  inom	  detta	  område.	  I	  mitt	  arbete	  ingick	  
förberedelser	  av	  katalysatorer,	  oxidation	  av	  kolväten	  respektive	  kolmonoxid	  i	  en	  packad	  
bäddreaktor	  och	  därefter	  analys	  av	  data.	  Varje	  månad	  anordnade	  även	  professorn	  möten	  då	  
alla	  som	  arbetade	  i	  hans	  grupp	  fick	  presentera	  sin	  forskning	  för	  varandra.	  Under	  min	  vistelse	  
fick	  jag	  alltså	  delta	  i	  tre	  sådana	  möten	  och	  även	  presentera	  mitt	  arbete	  vid	  samtliga	  tillfällen.	  	  
	  	  

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	  att	  hantera	  olika	  instrument	  som	  används	  vid	  det	  laborativa	  arbete	  jag	  
utförde,	  förbereda	  katalysatorer,	  analysera	  data.	  Jag	  upplevde	  mina	  förkunskaper	  som	  
tillräckliga.	  	  
	  	  
11.	  Tyckte	  du	  att	  samarbetet	  med	  professorn/handledaren	  fungerade	  bra?	  	  
	  
Min	  professor	  var	  på	  jobbet	  ungefär	  en	  gång	  i	  veckan	  så	  jag	  samarbetade	  i	  första	  hand	  med	  
min	  handledare	  som	  var	  doktorand.	  Det	  samarbetet	  fungerade	  mycket	  bra.	  
	  
12.	  Hur	  ordnade	  du	  försäkring	  (bolag,	  kostnad)?	  
	  
Jag	  ordnade	  försäkring	  via	  min	  hemförsäkring,	  Länsförsäkringar.	  Kostnaden	  gick	  på	  1390	  SEK.	  
	  
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?	  
	  
Jag	  fick	  stipendium	  av	  kemiskolan	  samt	  la	  ut	  egna	  pengar.	  Jag	  fick	  även	  stipendium	  från	  
Stenhagens	  fond.	  	  
	  
14.	  Var	  platsen	  betald?	  Om	  ja,	  hur	  mycket	  fick	  du	  och	  behövde	  några	  papper	  ordnas	  
vid	  universitet	  för	  att	  få	  betalning?	  
	  
Nej.	  
	  
15.	  Var/hur	  bodde	  du	  och	  hur	  hittade	  du	  din	  bostad?	  Vad	  fick	  du	  betala	  i	  hyra?	  Hur	  
trivdes	  du	  med	  arrangemanget?	  
	  
Jag	  och	  en	  annan	  CHUST-‐student	  delade	  en	  lägenhet	  vi	  fick	  tag	  på	  via	  privata	  kontakter.	  Den	  
låg	  i	  East	  Village	  på	  Manhattan	  och	  där	  trivdes	  jag	  mycket	  bra.	  
	  
	  
	  
	  



16.	  Vad	  tyckte	  du	  om	  prisnivåerna	  (mat,	  transport	  etc.)	  i	  jämförelse	  med	  Sverige?	  
	  
Jag	  tycker	  priserna	  var	  ganska	  lika	  svenska	  priser.	  Det	  är	  generellt	  billigare	  att	  äta	  och	  dricka	  
ute	  men	  man	  MÅSTE	  dricksa	  minst	  15	  %.	  
	  
17.	  Vad	  betalade	  du	  för	  din	  flygbiljett	  tur	  &	  retur?	  
	  
Tur:	  3277	  SEK	  
Retur:	  4800	  SEK	  
	  
19.	  Tips	  på	  sevärdheter/utflykter/nattliv?	  	  
	  
I	  New	  York	  finns	  massor	  att	  se.	  Området	  jag	  bodde	  i	  heter	  East	  Village	  och	  där	  fanns	  många	  
barer	  och	  resturanger.	  Några	  kvarter	  öster	  om	  East	  Village	  ligger	  ett	  område	  som	  heter	  
Alphabet	  City.	  Där	  kändes	  det	  som	  det	  rörde	  sig	  mer	  ”riktiga”	  New	  York-‐bor	  och	  där	  fanns	  
flera	  riktigt	  bra	  resturanger,	  t.ex.	  en	  brasiliansk	  som	  heter	  Esperanto.	  	  
	  
	  
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)	  
	  
Om	  du	  har	  möjligheten,	  tveka	  inte	  att	  åka	  på	  CHUST!	  
	  
	  
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	  


