
 

Reseberättelse 2012 

 

1. Namn:  
Ossian Ericson 

2. Program & inriktning på KTH: 
Bioteknik kull 2009, medicinsk bioteknik 

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):  
UCSD, San Diego, California 

4. Visum (J1 eller F1)?  
J-1 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 

etc.)?  

Bevis för att man har 1800 USD per månad att spendera i USA 

ifyllt J-1 formulär 

CV 

Studieintyg från KTH 

kontaktperson för nödsituationer 

kopia av bild sidan av passet 
 

om det görs korrekt uppskattar jag 3 månader för att få J-1 visum 

6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum):  
egentligen 12 veckor men på grund av visum problem blev det från 5 augusti till 8 
september; ca 4 veckor 

7. Arbetstider (antal h/dag, helger)?  
På grund av den förlorade tiden fick jag en teoretisk uppgift att lösa med fria arbetstider 
veckovis möten med professorn för att kolla hur det går och vägledning   

8. Ämnesområde:  
microcirculation, autodigestion 

9. Beskriv kort ditt projekt! 
Skapa en matematisk formulering/angreppspunkt kring hur spjälknings enzymer färdas i 
tarmkanalen 

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? 

Mycket i formuleringen kräver teori om transportfenomen som känns som om de skulle 
vara mer bekanta för kemiteknik 

jag har lärt mig om ämnesområdet som labbet forskar på och själva uppgiften att 
formulera ett riktigt och nytt problem i matematiska termer har känts lärorikt 

11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? 
Jag tycker att Professorn (Dr. Geert Schmid-Schöenbein) har bemött mig väl och har lagt 
ner tid på min uppgift 

12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? 
Hemförsäkring med trygghansa som kunde byggas ut till utlands studie 
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? 
Mestadels egna besparingar 



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

vid universitet för att få betalning? 

Ingen betalning 

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

trivdes du med arrangemanget? 
Fick ordna egen bostad 
En annan CHUST besökare till samma universitet hittade en student lägenhet på campus 
med två rum som ville hyra ut bägge rummen, hyran var 550 USD per månad 

16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 
Billigare än sverige att äta take-away, ungefär samma som sverige att köpa egen mat 
lokaltrafik är dyrt (och dåligt) bil rekommenderas 

17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 
12000 SEK 

19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? 
Finns många stränder 
Sea-world 
san diego zoo 
uteställen på pacific beach ca 30 min buss från UCSD campus 

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

ansökte på UCSDs rekommendation om fel visum (B1) processen tog kanske 3 månader att 
få nej på den sökningen. fick söka om till J1 och det tog ungefär 2 månader att få den 
beviljad. 
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 

CHUST-kommittén borde leta efter ”summer student” platser istället för ”visiting grad 
student” platser 
 
 


