
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn:  

Josefine Leifsdotter 

 

2. E-mail:  

jlei@kth.se 
 

3. Program & inriktning på KTH:  
K-int. (franska) 
 

4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  
Princeton University, Princeton, New Jersey (NJ) 

5. Ansvarig professor (namn & e-mail):  
Steven Bernasek, sberna@princeton.edu 
 

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

Kirsten Arentzen, kirsten@princeton.edu 
 

7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): 

Kirsten Arentzen, kirsten@princeton.edu 
 

8. Handledare: (namn & e-mail):  
Dr. Yu Lin Zhong, yuzhong@princeton.edu   
 

9. Visum (J1 eller F1)?: 
J1  

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

etc.): 

Jag kontaktade Ted Stübner (tstu@kilroy.eu) på Kilroy som ordnade det mesta av 
pappersarbetet i samarbete med CIEE. Jag behöve skaffa ett DS2019 dokument. För att 

erhålla detta fick jag två dokument från Ted; ett som jag behövde fylla i, samt ett formulär 
att delvis fylla i för att sedan skicka till Professorn som då fyllde i hans del och signerade 
för att slutligen skicka dokumentet tillbaka till mig så att jag kunde signera det. När jag 

slutligen hade DS2019 dokumentet skaffade jag alla nödvändiga dokument listade på 
amerikanska ambassadens hemsida och bokade en tid hos ambassaden ca en månad i 

förväg.  
 
Visum kostade ca 7000kr och tog allt som allt 2-3 månader att ordna. 

I-94 är en vit papperslapp som jag erhöll först när jag anlände till flygplatsen i NY och 
som sedan häftades fast i mitt pass.  

 

mailto:yuzhong@princeton.edu


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

       10 veckor, 2011.06.20-2011.08.25 
 

12. Arbetstider (antal h/dag, helger?):  
8h/dag , 9-18 
 

13. Ämnesområde:  
Ytkemi, syntes 

 
14. Beskriv kort ditt projekt! 

Projektet gick ut på att undersöka aktiveringen av hydrosyleringsreaktionen, som är en 

passiveringsreaktion där Si nanopartiklars yta skyddas mot oxidering i vattenmiljö. 
Testade olika metoder för aktiveringen av reaktionen samt undersökte hur reaktionstiden 

påverkade resultatet. 
 

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? 

Jag har lärt mig massor! Främst använde jag mig av FT-IR, sonikering och centrifugering. 
Nu känner jag mig mycket säkrare på det praktiska arbetet i labbet. Jag hade vissa 
kunskapsluckor, men de skapade inga problem då jag visste hur jag skulle fylla dem. 

Tvärtom tyckte jag att det var roligt att få lära mig mer! 
  

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

Mycket mycket bra samarbete med alla (professor, handledare och administrativ kontakt)! 
 

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

Ordnades via CIEE via Kilroy. 

 

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?  

Jag fick lön men jag hade även egna sparade pengar. Jag sökte inga stipendier.  
 

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

vid universitet för att få betalning? 

Platsen var betald (300$/vecka), men först behövde en del skattepapper fyllas is (Glacier 

documents). Innan de kunde fyllas i behövde jag skaffa ett amerikanskt personnummer 
(social security number (SSN)) från ett kontor i Trenton. Behövde även öppna ett 

amerikanskt bankkonto. 
 

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

trivdes du med arrangemanget? 

Jag bodde på campus som ordnades av Professor Bernasek, som även betalade för 

boendet. Jag var mycket nödj! 
 

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

Priserna är ungefär som hemma i Sverige, beror på vad man köper och dollarns 
valutavärde.  

 

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



6030 kr (SAS, 8h utan mellanlandning, Newark flygplats, flexibelt datum tillbaka),  

går säkert att hitta billigare 
 

23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  

 Princeton Museum of Arts är ett måste! Inträde är gratis och alla deras verk är 

orginal. De har bl. a. Monet, van Gogh, och Andy Warhol. Chefen för 
Metropolitan Museeum of Arts i NY studerade på Princeton och har därmed 
donerat många verk till Princetons konstmuseum. De har även skulpturer, porslin 

och annat. 

 Operahuset mittemot the Dinky Station håller hög klass på sina operor. Många av 

ensemblena har genrep där innan de åker till NY och uppträder på Broadway.  

 Guidad tur på Princeton University, biljetter finns i Albert Einstein museet (vitt 

hus med staket framför på Nassau Street) 

 The Frist building – Albert Einstein gav föreläsningar i den äldre delen av 

byggnaden  

 Konstmuseet anordnar gratis barbeque och filmvisning emellanåt.  

 NY ligger ca en timme från Princeton via tåg. Emellertid går det endast att köpa 
enkelbiljetter (ca $18). 

 Utflykter kan göras med www.gotobus.com  Jag åkte till Niagara Fallen och var 
mycket nöjd! Jag rekommenderar det varmt.  

 

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

Jag blev av med mitt pass under praktiken. Ett emergency passport utfärdades av the 

Swedish Consulate ca en vecka före avresa och kostade ca $200. Det gällde i ca 2 veckor 
varpå jag behövde skaffa ett nytt orginalpass i Sverige.  
 

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 

 

Räkna med att köpa mat ute. 15-20% ges i dricks om man äter på restaurang i stan. Frist 
erbjuder lagad mat både till lunch och till middag (ca $8/måltid). Nämn i kassan att du är 
student så slipper du betala skatt.  

 
Prospect är en universitetsrestaurang avsedd för Professorer och doktorander. Alltså måste 

någon av dessa följa med dig dit för att du ska kunna äta där.  
 
Om du ändå vill försöka laga mat, så finns det en Tiger bus – Saturday shopper som en gång i 

veckan plockar upp studenter och kör dem gratis till bl.a. Walmart och Wegmans där du kan 
köpa livsmedel. Bussen går endast en gång i timmen (tidtabell finns på Princetons hemsida). 

Alternativt finns det en buss som stannar framför the Dinky Station som åker hela veckan till 
samma ställen som tigerbussen men som stannar lite längre bort från ingångarna och kostar 
$1.50 enkel väg. Viktigt att ha exakta kontanter då inget annat accepteras. 

 

Att skaffa ett amerikanskt telefonnummer är mer eller mindre ett måste. För mig kostade det 

ca $70/månad hos T-mobile. Det kanske finns billigare alternativ, men har inte undersökt 
saken. 

http://www.gotobus.com/

