
	  
	  

Reseberättelse	  2014	  
	  
1.	  Namn:	  
Polina	  Vasiljeva	  
	  
2.	  Program	  &	  inriktning	  på	  KTH:	  
Kemi	  
	  
3.	  Amerikanskt	  universitet	  (namn,	  stad,	  stat):	  	  
Stanford	  University,	  Palo	  Alto,	  CA	  
	  
4.	  Visum	  (J1	  eller	  F1)?	  	  
J1	  
	  
5.	  Hur	  ordnades	  visumet	  (vad	  behövde	  du	  skicka	  till	  universitetet,	  hur	  lång	  tid	  tog	  det	  
etc.)?	  	  
Visumet	  ordnades	  via	  SLAC,	  vilket	  är	  ett	  samarbete	  mellan	  amerikanska	  Department	  of	  
Energy	  och	  Stanford	  University.	  Gruppen	  som	  jag	  besökte,	  SUNCAT,	  är	  uppdelad	  på	  SLAC	  och	  
Stanford.	  Jag	  inledde	  min	  visumprocess	  genom	  att	  ringa	  den	  ansvariga	  administratören	  och	  
ställa	  frågor	  till	  henne.	  Sedan	  sköttes	  kontakten	  via	  mejl,	  och	  ibland	  via	  telefon.	  SLAC	  var	  
exemplariska	  vad	  gäller	  kommunikation	  och	  tider.	  Väl	  efter	  ambassadintervjun	  tog	  det	  ca	  5	  
veckor	  för	  mig	  att	  få	  visumet.	  
	  
6.	  Tidsramar	  för	  projektet	  (antal	  veckor,	  datum):	  
10v,	  11	  juni	  –	  20	  augusti	  
	  
7.	  Arbetstider	  (antal	  h/dag,	  helger)?	  
Jag	  brukade	  jobba	  på	  vardagar	  mellan	  kl	  9.00	  och	  17.00-‐18.00,	  lunch	  ca	  1h.	  	  
	   	  
8.	  Ämnesområde	  för	  arbetet:	  	  
Fysikalisk	  kemi,	  beräkningskemi,	  ytkemi,	  heterogen	  katalys	  
	  
9.	  Beskriv	  kort	  ditt	  projekt!	  	  
Jag	  jobbade	  med	  en	  postdoc	  på	  ett	  projekt	  som	  rör	  adsorbate-‐adsorbate	  interactions	  på	  
olika	  ytor.	  Vi	  använde	  oss	  DFT-‐beräkningar	  och	  en	  särskild	  funktional	  som	  ger	  felet	  i	  
beräkningarna.	  Det	  som	  kom	  att	  bli	  målet	  med	  min	  insats	  var	  att	  testa	  en	  matematisk	  modell	  
som	  beskriver	  adsorbate-‐adsorbate	  interactions.	  	  
	  
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?	  	  
Ja,	  massor!	  Jag	  har	  lärt	  mig	  Python	  och	  att	  programmera	  i	  linux	  för	  olika	  ändamål,	  främst	  för	  
databehandling.	  Jag	  har	  också	  lärt	  mig	  mer	  om	  fysiken	  bakom	  katalytiska	  processer	  samt	  hur	  
man	  kan	  beskriva	  dessa	  teoretiskt.	  Har	  fått	  en	  inblick	  i	  hur	  gruppen	  som	  jag	  var	  med	  i	  jobbar.	  	  
	  
Vad	  gäller	  förkunskaper	  så	  är	  svaret	  både	  ja	  och	  nej.	  Det	  är	  en	  fördel	  att	  kunna	  programmera	  
i	  ngt	  annat	  språk	  än	  Matlab.	  En	  mer	  gedigen	  kurs	  i	  oorganisk	  kemi	  hade	  också	  varit	  ett	  plus.	  
Säkert	  en	  kurs	  inom	  beräkningskemi	  också.	  (Jag	  har	  precis	  gått	  klart	  ÅK3.)	  Bättre	  
förkunskaper	  inom	  statistisk	  mekanik	  hade	  också	  varit	  ett	  plus.	  	  
	  
On	  the	  bright	  side:	  jag	  hade	  turen	  att	  delta	  i	  ett	  forskningsprojekt	  inom	  teoretisk	  kemi	  på	  
KTH	  under	  sommaren	  2013	  och	  det	  var	  kanske	  det	  som	  gjorde	  att	  mina	  förkunskaper	  vad	  
gäller	  själva	  arbetsmetoden	  var	  ok.	  Vidare	  valde	  jag	  ett	  teoretiskt	  projekt	  som	  KEX-‐jobb.	  Det	  
var	  ett	  strategiskt	  val	  för	  när	  jag	  valde	  det	  så	  visste	  jag	  att	  jag	  ville	  komma	  till	  Stanford	  och	  
jobba	  just	  med	  det	  här	  projektet.	  Det	  gav	  också	  nyttiga	  förkunskaper.	  	  Jag	  använde	  faktiskt	  
Numpy,	  som	  är	  Pythons	  motsvarighet	  till	  Matlab,	  så	  jag	  hade	  stor	  nytta	  av	  kurserna	  inom	  
numeriska	  metoder	  och	  linjär	  algebra!	  
	  
11.	  Tyckte	  du	  att	  samarbetet	  med	  professorn/handledaren	  fungerade	  bra?	  	  
Ja!	  
	  
12.	  Hur	  ordnade	  du	  försäkring	  (bolag,	  kostnad)?	  
Jag	  förlängde	  min	  hemförsäkring.	  Trygg	  Hansa,	  1800	  kronor	  för	  datumen	  10/6	  –	  1/9	  (jag	  
reste	  runt	  i	  Kalifornien	  och	  åkte	  till	  NYC	  efter	  att	  jag	  blev	  klar	  på	  Stanford).	  
	  
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?	  
Stipendium	  från	  KTH	  och	  Kemiskolan,	  stipendium	  från	  Stenhagens	  fond	  och	  utbetalning	  från	  
SLAC	  (se	  nästa	  fråga).	  	  
	  
14.	  Var	  platsen	  betald?	  Om	  ja,	  hur	  mycket	  fick	  du	  och	  behövde	  några	  papper	  ordnas	  
vid	  universitet	  för	  att	  få	  betalning?	  
Ja,	  SLAC	  betalade	  ”traktamente”	  kan	  man	  säga,	  dvs.	  jag	  fick	  tillbaka	  pengar	  för	  mat	  (ett	  
schablonbelopp/dag)	  och	  boende	  (baserat	  på	  hyran	  från	  mitt	  kontrakt,	  upp	  till	  ett	  visst	  
belopp/dag)	  upp	  till	  3500	  dollar	  för	  hela	  vistelsen.	  Jag	  behövde	  ge	  administratören	  en	  kopia	  
på	  mitt	  visum,	  pass,	  hyreskontrakt,	  flygbiljetter	  och	  så	  två	  veckor	  senare	  fick	  jag	  en	  check.	  
Den	  här	  betalningen	  räknas	  formellt	  inte	  som	  lön	  så	  jag	  behövde	  inte	  skatta	  på	  det.	  	  
	  
15.	  Var/hur	  bodde	  du	  och	  hur	  hittade	  du	  din	  bostad?	  Vad	  fick	  du	  betala	  i	  hyra?	  Hur	  
trivdes	  du	  med	  arrangemanget?	  
Jag	  bodde	  i	  en	  lägenhet	  på	  campus	  som	  jag	  hittade	  via	  www.supost.com.	  Man	  behöver	  vara	  
graduate	  student	  och	  ha	  en	  SUNet	  ID	  för	  att	  kunna	  hyra	  från	  andra	  studenter.	  Jag	  var	  inte	  
graduate	  student	  och	  hade	  inget	  ID	  men	  det	  löste	  sig	  ändå.	  SUNet	  ID	  får	  man	  sponsrat	  av	  
administratören,	  det	  är	  bara	  att	  be	  snällt	  om	  det.	  Jag	  tror	  det	  är	  det	  bästa	  man	  kan	  få	  om	  
man	  ska	  till	  Stanford	  för	  



1)	  det	  ligger	  nära	  skolan	  som	  man	  behöver	  gå	  till	  varje	  dag	  mån-‐fre	  (och	  du	  vill	  nog	  inte	  
pendla	  med	  Caltrain)	  	  
2)	  det	  är	  det	  billigaste	  man	  kan	  få	  i	  området	  (vi	  snackar	  Silicon	  Valley).	  Min	  hyra	  var	  1650	  
som	  jag	  delade	  med	  min	  kille.	  
	  
16.	  Vad	  tyckte	  du	  om	  prisnivåerna	  (mat,	  transport	  etc.)	  i	  jämförelse	  med	  Sverige?	  
Lite	  billigare	  än	  i	  Sverige,	  särskilt	  på	  ekologisk	  mat.	  Det	  är	  fantastiskt	  matutbud	  i	  Kalifornien	  i	  
jämförelse	  med	  Sverige:	  frukt	  och	  grönt	  smakar	  himmelskt,	  massa	  bra	  veganska	  och	  
vegetariska	  alternativ.	  	  
	  
17.	  Vad	  betalade	  du	  för	  din	  flygbiljett	  tur	  &	  retur?	  
7000	  kronor	  för	  resa	  Sthlm	  -‐>	  SF,	  SF	  -‐>	  NYC,	  NYC	  -‐>	  Sthlm.	  Bokade	  ca	  1	  månad	  innan	  avresa.	  
Flög	  med	  KLM	  till	  SF	  och	  Delta	  Airlines	  för	  flygturen	  inom	  USA	  och	  hem	  till	  Sverige.	  
	  
19.	  Tips	  på	  sevärdheter/utflykter/nattliv?	  	  
Inte	  mkt	  nattliv	  i	  Palo	  Alto	  eller	  på	  campus	  så	  om	  du	  vill	  ha	  en	  integrerad	  CHUST-‐upplevelse	  
(nöjen,	  storstadspuls	  och	  praktik	  på	  universitet	  i	  USA	  som	  du	  kan	  skriva	  upp	  på	  ditt	  CV)	  så	  är	  
det	  fel	  plats	  att	  åka	  till.	  Vad	  du	  däremot	  får	  i	  norra	  Kalifornien	  är	  majestätisk	  natur,	  närhet	  
till	  kusten,	  flera	  häftiga	  utflyktsmål,	  ölbryggerier	  och	  deras	  grymma	  brew	  pubs,	  bra	  
restauranger	  samt	  farmers	  markets	  där	  du	  kan	  köpa	  billig	  och	  god	  närproducerad	  mat.	  San	  
Francisco	  är	  den	  närmaste	  storstaden,	  men	  kommunikationerna	  är	  väl	  sådär	  (det	  går	  tåg,	  
Caltrain,	  1	  gng/h	  på	  helgerna	  och	  lite	  oftare	  än	  så	  på	  vardagarna;	  det	  tar	  1h	  på	  helgerna	  och	  
50-‐40	  minuter	  på	  vardagarna	  att	  ta	  sig	  dit).	  Sommarvädret	  i	  San	  Francisco	  är	  tyvärr	  inget	  att	  
skriva	  hem	  om.	  Dimma	  är	  så	  vanligt	  i	  SF	  att	  den	  till	  och	  med	  har	  ett	  namn,	  Karl,	  och	  ett	  
twitterkonto:	  https://twitter.com/KarlTheFog.	  (Bli	  inte	  förvånad	  att	  dimman	  har	  twitter	  för	  
allt	  i	  Bay	  Area	  är	  ju	  tech,	  allt	  har	  en	  app	  ungefär.)	  Alltså:	  om	  du	  åker	  till	  SF,	  klä	  på	  dig	  
ordentligt,	  helst	  lager	  på	  laget	  så	  du	  kan	  ta	  av	  dig	  om/när	  solen	  tittar	  fram.	  
	  
Jag	  reste	  med	  min	  kille	  och	  vi	  hittade	  på	  saker	  varje	  helg,	  både	  kortare	  och	  längre	  utflykter.	  
Har	  hyrt	  bil	  (tyvärr,	  du	  kommer	  inte	  iväg	  på	  ngn	  utflykt	  utan	  bil	  här)	  ca	  varje	  helg	  samt	  bott	  
hos	  olika	  människor	  via	  airbnb	  och	  på	  hostel.	  	  För	  att	  gå	  och	  handla	  behövs	  inget	  körkort.	  
Campus	  är	  jättestort	  så	  skaffa	  cykel,	  det	  är	  värt	  en	  liten	  investering.	  Vill	  du	  ha	  mer	  konkreta	  
tips	  på	  platser	  att	  besöka	  och	  saker	  att	  göra,	  hör	  av	  dig	  till	  mig	  på	  polinava	  at	  kth.se.	  	  
	  
20.	  Eventuella	  problem	  som	  uppstod	  innan	  eller	  under	  resan	  och	  hur	  du	  löste	  dessa:	  	  
Inga	  problem.	  
	  
21.	  Får	  vi	  publicera	  din	  reseberättelse	  på	  CHUST:s	  hemsida	  
(www.chust2013.wix.com/chust)	  så	  att	  nästa	  
års	  utresande	  studenter	  kan	  ta	  del	  av	  din	  information?	  
Det	  går	  bra.	  
	  
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!	  



Med	  vänlig	  hälsning,	  
CHUST	  kommittén	  2012/13	  


