
 
 

Reseberättelse 2012 
 

1. Namn: Samer Nameer 
2. Program & inriktning på KTH: Civilingenjör inom Kemivetenskap med intriktning 

Makromolekylära Material 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Stanford University, Stanford/Palo Alto, 

Kalifornien  
4. Visum (J1 eller F1)? J1 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? Först och främst… BÖRJA TIDIGT!!!!! Ms. Cosby har extremt mycket att göra. Hon har 

all kontakt internationellt för kemi. Så det är utbytesstudenter, Ph. Ds, Post doc etc. Alla 
dessa har kontakt med Ms. Cosby. 

Efter att jag fått min plats via CHUST så kontaktade jag Professor Curtis Frank. Han 
vidarebefordrade mig till Ms. Jeannette Cosby. Ms. Cosby är den människan jag hade mest 

kontakt med innan jag åkte. Först och främst så fick jag fylla i VSR (Visiting Researcher 
Application). Denna är till för att upprätthålla sin status i Stanford Uni. Efter det ska Ms. 

Cosby skicka DS-2019 formuläret som är påskriven och stämplad från Stanford Uni. Med DS-
2019 så kan man söka J1 visumet hos den Amerikanska Ambassaden i Stockholm. För att 

söka visum så måste ett elektroniskt formulär fyllas s .k. DS-160. Allt detta står på deras 

hemsida (amerikanska ambassaden stockholm).  
 

Jag lämnade in VSR till Ms. Cosby den 1a mars. Jag fick min DS-2019 runt 20-23 Maj och hade 
mitt visum i handen i början på juli. Om Ms. Cosby inte hört av sig till dig senast 10-15 april 

med DS-2019 så tycker jag att Du borde börja vara mer på henne. Var inte orolig över att 
ringa henne om hon inte svarat på e-mail. Hon tar gärna emot samtal, kom ihåg att 

Kalifornien är 9h efter Sverige. Tiden kan rinna iväg med allt pappersarbete. Speciellt när det 
närmar sig sommaren. Det kan ta upp till 1 månad att få intervju tid hos ambassaden + att 

handläggningen kan ta upp till 1månad. Återigen BÖRJA TIDIGT!!! 
 

6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): Projektet var planerat att vara i 9veckor. 
Men eftersom visum ansökan tog så långt tid så hann jag endast med 5 veckor. 

7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? Väldigt flexibelt. Professor Curtis Frank ger en väldigt 
mycket frihet. Det enda han vill är att man får fram resultat. Men jag var på labbet i 

genomsnitt 8h per dag. Kom in runt 9-10 och gick 17-18. I slutet så blev allt stressigt så jag 
jobbade runt 10-12h /dag 

8. Ämnesområde: Polymerer, Makromolekyler. 

9. Beskriv kort ditt projekt!  
Eftersom jag var 4v sen till mitt projekt så bestämde vi vad jag skulle göra under första mötet 

med Professorn. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra innan jag åkte, och jag frågade 



Prof. Frank om han kunde skicka lite litteratur så jag kunde läsa på vägen men han gjorde 
aldrig det utan ville diskutera allt under första mötet. Han frågade ut mig om vad jag tyckte 

var intressant att lära mig och vad jag hade för förväntningar. Utifrån det så satte vi upp mitt 
projekt.  
 
För att beskriva projektet kort så tillverkade jag hydrogeler/filmer som förhoppningsvis 
skulle ha jon konduktivitet (proton konduktivitet). Gelerna var baserade på olika 
sammansättningar av PEO/PAA och vi var inte riktigt säkra från början om detta skulle 
fungera, men det var värt att testa. Lyckligt nog fick jag väldigt goda resultat och Professor 
Frank var otroligt nöjd med resultatet. Han var väldigt imponerade med att jag hann göra så 
mycket på så kort tid. Och jag har blivit erbjuden att återvända till Stanford för att göra mitt 
exjobb kring projektet. Hard work pays off!  
 
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 mycket om forskning. Hur det är att vara forskare och hur man går tillväga 
från ingenting, till att kunna sätta upp ett projekt och en plan för en studie. Att slussas in i 
ett projekt som är ganska okänt för en kräver mycket tålamod, saker och ting blir inte som 

man förväntat sig på labbet och det är lärorikt när sådant händer. Jag tycker att kunskaperna 
på KTH håller hög nivå. Jag kunde hänga med bland forskarna i Stanford med mina 
kunskaper. Och allt är egentligen upp till en själv. Hur mycket vill du ge och hur mycket vill 
du lära dig? Värt att lägga på minnet är att tidigare kunskaper är bra att repetera eller kolla 
igenom om man känner sig osäker innan man kommer. Kunskap är som gamla verktyg, de 
bör slipas innan användning! 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? 
Jag fick i princip fria tyglar. Professor Frank var väldigt upptagen, så vi hade två riktiga 
möten. En i början där vi bestämde projektet och vad vi ville uppnå. Och en i slutet där jag 
presenterade resultaten och vi diskuterade olika idéer.  
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
Kammarkollegiet genom KTH. Denna fick jag eftersom jag skulle stanna kvar i USA på 
utbytesstudier. Vet inte om man får kammarkollegiet om man bara ska göra CHUST. Annars 
finns väl IF, Folksam etc.  
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 à 30 000kr, väldigt generöst donerat från Kemi Institutionen. Resten av 

reskassan var privata besparingar. Om du planerar att åka till Stanford så är det smart att 
börja spara ganska tidigt. Tuition avgifterna är höga och det kostar väldigt mycket att bo i 
trakterna kring Stanford. Satsa på att ha en kassa runt 65 000 – 70 000kr.  
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 hittade boende via airbnb.com. Betalade ca 70USD per dag.  
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 



De har dålig kollektiv trafik. Det är smart att skaffa sig en bil här ifall man ska va ra här från 
juni-Aug. Kollektivtrafiken är dyr och går väldigt sällan. Ifall man bor på Campus, eller Palo 

Alto området så behöver man ingen bil. Men en cykel är nog bra att hyra eller köpa under 
tiden man är på Stanford. Cykel kan hyras från Stanford Bike Store för ca 900kr/månad tror 
jag. Värt att kolla upp. Annars finns craigslist där man säkert kan köpa en gammal billig cykel 
för runt 60 - 100USD. Förövrigt så är mat och öl och dylikt ganska billigt. 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
11 900kr (går att hitta mycket billigare, jag fick tillbaka mitt pass när det var högsäsong så 
det var kostsamt att flyga). 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? 
Palo alto området har inte direkt något nattliv, inte närliggande områden heller. Om man 
bor på campus så kan man säkert hitta korridorfester. Palo alto har mest barer och 
restauranger. Vill man shoppa så finns det Stanford Mall på campus. Annars finns det en 
ganska stor galleria om man åker till Hillsdale med Caltrain. San Francisco måste man också 
besöka. Otroligt vacker stad med allt från a till ö. Biograf kan hittas i Redwood City. Där 
brukar de också ha farmers market på helger. Farmers market kan också hittas i Mountain 
View. 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: 
De flesta problemen var med mitt visum. Allt tog så långt tid att få från Ms. Cosby och jag 

hade två olika USA universitet som jag behövde söka visum för så det komplicerade hela 
situationen.  
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida 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 
Åker man till SF så bör man ta med sig extra varma kläder. Vädret kan vända fort. Förövrigt 
så tycker jag att Stanford var en otrolig upplevelse. Man bör ta vara på chansen att åka med 
CHUST. Det är lärorikt och meriterande.  
 
Om du undrar över något eller känner att du behöver prata med mig så får du gärna ta mitt 
mobilnummer eller e-mail från CHUST kommittén och höra av dig. Jag ställer mer än gärna 
upp. 
 


