
 
 

Reseberättelse 2012 
 

1. Namn: Maria 
 

2. Program & inriktning på KTH: Kemivetenskap – makromolekylära material 
 

3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): University of Florida i Gainesville 
 

4. Visum (J1 eller F1)? J1 
 

5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? Jag fyllde i SEVIS och CFR. CFR handlade om jag hade tillräckligt med pengar (1500 

dollar/mån) Det gick fort att få DS-2019 för mig, ca 2-3 veckor. Sjukförsäkring räckte att ha 
fixat innan jag kom till USA. Efter drygt 1,5 månad hade jag fått visumet. 

 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): Ca 8 veckor, började 11 juni och slutade 

13 augusti. 
 

7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? Generellt jobbade jag ca 8 h per dag. Det berodde dock 

på vad jag gjorde så ibland jobbade jag längre vissa dagar och kortare andra dagar. Jag 
jobbade inte på helgerna.  

 
8. Ämnesområde: Kemiteknik – heterogen katalys  

 
9. Beskriv kort ditt projekt! Jag hade ett huvudprojekt som jag jobbade med stora delar av 

tiden vilket gick ut på att göra nanopartiklar. Genom metoden microemulsion gjorde jag 
nanopartiklar av ZrO2. Dessa skulle sedan användas till katalysatorer för att splitta 

vattenmolekyler och utvinna vätgas. Jag fick även utföra olika metoder för att karaktärisera 
katalysatorer som t.ex. DRIFTS-tester (Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform 

Spectroscopy) på metalloxider som användes till katalysatorer och även göra katalysatorer 
m.m.  

 
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? Det var mycket lärorikt att jobba en längre tid i ett labb och få prova på nya 

analysmetoder som bl.a. DRIFTS. Jag har lärt mig en hel del om katalysatorer. Det är också 

bra att träna på sin engelska. Det kändes som mina förkunskaper var tillräckliga. Jag fick en 
del papper om projektet i början som jag läste.  

 



11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Ja, det 
fungerade bra. Professorn kom in flera gånger i veckan till labbet och kollade hur det gick för 

alla. Hon var väldigt mån om att allt var bra. Handledaren såg till att jag fick lära mig om 
många av metoderna de utförde på labbet för att karaktärisera katalysatorerna.  
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Mountaineer Plan hos International 
Student Protection som kostade 180 dollar. Den uppfyllde alla krav universitetet hade (vilket 
inga svenska bolag verkade göra) Jag tog även en försäkring mot brand, stöld m.m. hos 
Länsförsäkringar för ca 840 kr. 
 
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? Kemiskolans stipendium på 
8000 kr och stipendium från Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne som jag sökte i mars. 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? 300 dollar i veckan och jag behövde skaffa Social 
Security Number. Papper skulle fyllas i som universitetet skulle ha. Sen öppnade jag ett 
bankkonto också.  
 

15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? Jag betalade 500 dollar för juni och juli på första stället jag 
bodde på som jag hittade via Craigslist. Det hette The Enclave och var väldigt fint. Sen 
betalade jag 225 dollar för halva augusti på andra stället som hette Countryside. Jag 
behövde flytta från The Enclave eftersom kontraktet tog slut. Det är många av studenternas 
kontrakt som går ut vid slutet av juli/början på augusti.  
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? Att köpa 
mat i affären kändes nästan lika dyrt som i Sverige, vissa grejer billigare och andra dyrare. Att 
äta ute är billigare! Man får stora portioner och resterna tar man hem. Att åka buss var 
billigt, 15 dollar för hela sommaren med Gator1card men på helgen går bussarna inte så ofta 
och nattbuss går inte under delar av sommaren.  
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? Ca 4700 kr för Stockholm-New York t o r 
och ca 1700 kr för att flygresorna New York-Gainesville och Orlando-New York. 

 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Det var jättefint på västkusten, vit fin strand vid 

St Pete Beach som ligger ca 2,5 h bilresa bort. St Augustine var en mysig stad som är från 
1500-talet. Den ligger ca 2 h med bil österut. Om man vill åka till Miami så är ett tips att åka 
med bussbolag som kör UF-studenter (t.ex. gmgtrans.com) Det är mycket billigare än 
Greyhound så är värt att bussarna är lite nedgångna. De kör dock inte alla dagar i veckan. 
Det var kul att ha sett en Disney World park också. Vi var på Magic Kingdom under en dag 
och hann då åka allt vi ville. Det var på en tisdag vi var där men det blev en del köande. Ta 
”fast pass” för Space Mountain så kan du göra annat under tiden.  
 
Tips i Gainesville: 
I början av juni spelades fortfarande baseball i Gainesville och med Gator1card fick man se 

matchen gratis. Var kul att ha sett hemmalaget Gators spela live. Tyvärr spelas ingen 



amerikansk fotboll under sommaren men gå och titta på stadion ändå. Vid Lake Alice på 
campus kan man se alligatorer, såg 4-5 stycken när jag var där. Lake Wauburg ligger en kort 

bilresa söder om UF och där kan med Gator1card få paddla gratis. Det finns en liten strand 
där också om man vill bada. Klubbarna i Gainesville finns Downtown och Techno Tuesday var 
kul på 101 Downtown. Annars finns mycket restauranger på SW 34th street, mycket 
snabbmatskedjor. 
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa: 
Det var mycket administrativt att fixa för att få lönen från universitetet vilket tar sin tid. Jag 
hann inte få några pengar utbetalade innan jag åkte hem. 
 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års utresande 
studenter kan ta del av din information? Javisst. 
 
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 
Det kommer regnskurar ofta på eftermiddagen så det är bättre att gå till stranden på 
förmiddagen. Det är väldigt varmt i Florida på sommaren, över 30 grader och solen är stark. 
Ät frozen yoghurt på Mochi, jättegott! Gator tail är kul att ha provsmakat också 

 


