
	  
Travel  Story 2016 	  

	  
	  
	  
Name: Caroline Oskarsson	  
	  
Year and line of study at KTH: Bioteknik, år 3	  
	  
Which university did you visit? (Name, city, state): University of Florida (UF), Gainesville	  
	  
Time frame: 06/13/2016 – 08/05/2016, 8 weeks	  
Visa type: J1	  
Insurance: UF TRAIL BLAZER BASIC (international student health protection)	  
Scholarship: $1600	  
	  
Please write about your travel, internship and time in the U.S. by answering the questions 
below as detailed as possible, in 1-2 pages. You may answer in Swedish or English.	  
	  
Project description	  
	  
Can you describe the project you were working on? What subject area did it cover? How did 
the contact with the Professor/supervisor work? How long was an average day in the lab? 

Jag arbetade i huvudsak med RNA extraktion från bakterien Candidatus Liberibacter som orsakar 
Huanglongbing disease (Citrus greening disease). Jag gjorde också cDNA behandling och real time 
PCR på dessa prover. Jag fick följa med ut i fältet för att fotografera och dokumentera hur de 
behandlade träden hade reagerat på behandlingen. De löv som plockats från träden på fältet skulle 
bearbetas vilket jag också hjälpte till med. Utöver detta fick jag hjälpa till med de dagliga rutinerna på 
labbet. 

Professorn var jättesnäll och hans medarbetare/studenter var väldigt hjälpsamma och härliga. Jag 
jobbade ca 30-35 timmar i veckan. 

	  
What new things have you learned during the project? Was your prior knowledge sufficient 
for you to handle the tasks presented to you? How much responsibility were you given?  

Ja, mina förkunskaper var tillräckliga.  

	  
Campus life	  
	  
What was life like at the university you visited? Campus life, nightlife and potential trips?  



Gainesville är verkligen en studentstad, vilket märks med tanke på att campus sträcker sig över en 
stor del av staden. Skolans/ stadens sportlag ”Gators” eller nattbussen ”Later Gator” skvallrar om 
att det finns en del alligatorer i stan. I downtown finns en restaurang som heter ”The top” med en 
härlig atmosfär och god mat. I downtown finns också Piano bar” med live musik och härlig 
stämning.  
 
Bil är det transportmedlet som jag skulle rekommendera då priset för att hyra bilen är förhållandevis 
billigt och priset på bensin superbilligt. Vi använde i huvudsak Alamo gold när ni hyrde bil eftersom 
de hade en bra deal som inkluderade försäkring, en gratis tank och tillägg av förare utan extra 
kostnad.    
 
Vi gjorde utflykter till Flagler beach, Daytona beach, St. Augustine, Clearwater, New Orleans och 
outleten i Orlando.  
Om man vill ha fest är New Orleans absolut ett ställe jag rekommenderar. Från New Orleans kan 
man också åka på guidade turer till bomullsplantagen i närheten och lära sig om dess historia. Flagler 
som är en väldigt liten stad skulle jag rekommendera om man är ute efter lugn och ro och 
solnedgångarna i Clearwater var som en dröm om man är intresserad av det.  
	  
How much did it cost living in your city? How did you finance the stay in the U.S? 
Scholarship or private funds? If you received any scholarship, did you need to send any 
documents to the university in order to receive the funds? How did you find housing during 
your stay at the university and how much did it cost? How satisfied were you with the 
housing situation? 
Vi fick ett stipendium på $1600 dollar och fick täcka resten av resan med egna besparingar. 
Flygbiljetten köpte jag i slutet av mars och kostade då 6679 kr. Försäkringen kostade 2770 kr för hela 
sommaren (både universitetstiden och för att roadtripa under två veckor). Jag hyrde ett rum på 
University Club där jag bodde i ett rum i en 4/4 lägenhet som vi hittade via Craigs list, detta kostade 
mig 7221 kr för hela sommaren. Jag upplevde att University Club var ett bra ställe att bo på. Där 
fanns tillgång till gym och pool, och det som jobbade i receptionen var väldigt trevliga och 
hjälpsamma.  
Walmart och Publix låg på ca 30 minuters promenadavstånd från University Club så passa på att 
storhandla om du har bil! Det finns mikro och kyl på labbet så matlåda gick bra att ta med sig. 
Annars ligger priset på att äta ute mellan $7 - $25 dollar beroende på ställe och måltid.  
Det tillkom en del utgifter under visumprocessen som exempelvis SEVIS avgift $180, ambassad 
avgift $160. 
Det tillkom även avgift för att kort in till labbet (vilket och används för att åka buss gratis i 
Gainesville).  Lägenheten som vi hyrde hade inga handdukar, lakan, köksredskap osv. så om ni bor 
här rekommenderar jag att ni tar med detta. (Detta går annars att köpa på Walmart för en billig 
penning.) 
 
Application	  
	  
Were there any problems that did arise during your stay that you think future students need 
to know about? In such case, which problems did you encounter? 
Jag stötte inte på några problem. 
	  
What documents did you need to send to the university and what did you need to bring to 
the embassy in order to get your visa approved? 
Till universitet skickade jag: 
- En administartionsavgift på $100 skulle betalas till universitetet och kvittot på detta skulle 

skickas till universitetet. 



- Jag fick ett utkast på DS2019 av UF som jag skulle fylla i så mycket som möjligt i (detta skickade 
jag till universitetet som fyllde i resten och därefter fick jag detta hemskickat via posten) 

- Jag fick också ett utkast av letter of invitation som jag skulle skiva på och därefter skicka tillbaka. 
- Kopia av passet 
- CV 
- Studieintyg  
- Bankstatement (som jag skickade efter från banken) 
- Papper på att vi fått ett stipendium 
(Den totala summan av stipendium och egna besparingar var tvungen att vara $1500/månad och då 
vi var där 2 månader blev summan $3000) 
  
Till ambassaden tog jag med alla papper som jag hade och så fick dom välja de som dom behövde 
och dessa var de som dom behövde av mig: 
- DS2019	  
- ”Personbevis 120 – alla relationer” som man skickar efter hos skatteverket.	  
- Bankstatement 
- Kvitto på att jag betalat ambassadavgiften 
- Passfoto 5*5 cm (tog detta i fotoautomaten vid Tekniska högskolanstunnelbanespärrarna) 
- Passet 

 
May we publish your travel story on the official CHUST webpage (kongligkemi.se/chust) so 
that future exchange students can be helped by the information?	  
Yes 
	  
Thank you for taking the time to fill out this form and share your story!  
Name the document according to: “University – Your Name” and send it as a PDF to 
chust@k.kth.se	  
	  
Best regards,	  
CHUST committee 2015/ 2016	  


