
 
Reseberättelse 2014 

 

1. Namn: Charlotte 
 
2. Program & inriktning på KTH: Bioteknik 
 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Tufts University, Boston, Massachusetts 
 
 
4. Visum (J1 eller F1)? J1-visa 
 
 
5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 
etc.)? Visumet är lite bökigt att ordna med men jag fick den hjälp jag behövde av Kelleigh 
från universitet. Det var inga problem att boka en tid på ambassaden men man får räkna 
med att det tar några timmar. 
 
 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): Den 10 juni till den 10 augusti 
 
 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)? Jag var på universitetet mellan 4 och 7 timmar per dag. 
 
  
8. Ämnesområde för arbetet: Cellulosa 
 
 
9. Beskriv kort ditt projekt! Jag och en till student från KTH jobbade med samma projekt och 
vi försökte ligera ihop de 4 generna som kodar för de protein som gör att en cell producerar 
cellulosa. 
 
 
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? Under sommaren har jag fått mycket laborations erfarenhet och bla lärt mig 
hur man tillverkar primers. Jag har även gjutit DNA geler och tolkat dessa. Jag tycker att den 
utbildning vi fått från KTH är en bra grund att stå på och jag hade inga problem med att 
förstå diskussionerna på labbet. Är det något begrepp eller teknik man inte förstår var det 
bara att fråga så fick man hjälp. 
 
 



11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Samarbetet 
med handledaren gick jätte bra och jag tycker professorn gjorde det som förväntades av 
honom. För att få till ett möte med professorn måste man maila och boka en tid för han var 
inte alltid på labbet. 
 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Om man är osäker kan man ta universitets 
försäkring men jag hade en privat studieförsäkring ”leva utomlands” från Gouda.  
 
 
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 använda privata 
besparingar för att finansiera resan.  
 
 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några papper ordnas 
vid universitet för att få betalning? Jag fick betalt, 300 dollar i veckan. För att kunna få 
betalt behöver man fylla i formulär på plats och besöka social security office.  
 
 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i hyra? Hur 
trivdes du med arrangemanget? Jag bodde med två andra studenter från KTH som också var 
på CHUST utbyte i Boston. Vi bodde fint och hade tre sovrum, priset var 3000 dollar i 
månaden. Craigslist är ett tips om man vill leta boende. 
 
 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? I Boston 
kan man ta sig fram bra med tunnelbana (eller gå) men ska man åka lite utanför stan krävs 
det att man har bil.  
 
 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? Biljetterna kostade ca 8000 kr 
tillsammans men det finns säkert billigare biljetter att få tag på. 
 
 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Jag rekommenderar varmt att åka norrut mot 
Maine och sedan en weekend till NY. Tycker man om shopping bör man besöka Wrentham 
som är en outlet ca 45 min utanför Boston. 
 
20. Eventuella problem som uppstod innan eller under resan och hur du löste dessa:  
 
 
21. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida (kongligkemi.se/chust) 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) 



 
 
 
Tack så mycket för du tog din tid och fyllde i blanketten! 
Döp dokumentet enligt: Universitet – Ditt Namn, och skicka till chust@k.kth.se  
 
Med vänlig hälsning, 
CHUST-kommittén 2013/14 
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