
 
Reseberättelse 2014 

 
1. Namn: Emelie Falk 
 
2. Program & inriktning på KTH:  
- Bioteknik 

 
3. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat):   
- Brown University, Providence, Rhode Island 

 
4. Visum (J1 eller F1)?  
- J1 

 
5. Hur ordnades visumet (vad behövde du skicka till universitetet, hur lång 
tid tog det etc.)?  
- Fick ett flertal papper av en administrativ person på brown som skulle fyllas i och 

kompletteras med dokument från försäkring, bankstatment etc. Tog sedan ca en 

månad innan jag fick dokumenten så jag kunde söka mitt visum. 

 
6. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum):  
- 10 veckor, 2 juni - 8 aug 

 
7. Arbetstider (antal h/dag, helger)?  
- Vanligen c:a 10-17, ibland på helger och ibland 12h dagar, styrdes pga vilka 

experiment vi gjorde. 

  
8. Ämnesområde för arbetet:  
- Diagnostik 

 
9. Beskriv kort ditt projekt!  
- Att hitta en metod för att kunna detektera enskilda mutationer som ledde till 

resistens mot läkemedel. 

 
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?  
- Labbvana skulle jag säga var största erfarenheten och insikt i hur det är att 

doktorera. Hade en del förkunskaper inom området, men fick hjälp av handledare med 

tips på läsning nio det som var nytt. 

 
11. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? - 
- Hade inte så mycket kontakt med professorn men ett gott samarbete med 

handledaren. 
 
12. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)?  



- Försäkring genom samma som min hemförsäkring, ICA. 90 dagar ingick sen fick jag 

teckna en tilläggsförsäkring som kostade c:a 2000 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?  

- Egna finansiering samt 18 000 i stipendium från CHUST. 

 
14. Var platsen betald? Om ja, hur mycket fick du och behövde några 
papper ordnas vid universitet för att få betalning?  
- Nej 

 
15. Var/hur bodde du och hur hittade du din bostad? Vad fick du betala i 
hyra? Hur trivdes du med arrangemanget?  
- Jag hittade boendet via craiglist.com. Hyrde ett rum i ett hus tillsammans med 5 

studenter från Brown. trivdes väldigt bra. Betalade 600 dollar + räkningar i månaden. 

 
16. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med 
Sverige? Var något billigare med mat där en i Sverige.  

- Utnyttjade nästan ingen kommunaltrafik då det var gångavstånd överallt + som 

student reste man gratis på de flesta bussar i staden. 

 
17. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur?  
- Dit flög jag till Boston med Islandic airlines och betalade c:a 3000 kr. Hem flög jag 

från New York, minns ej pris. 

 
19. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv?  
- En trevlig bar var Grad bar som tillhörde Brown. Helgresemål Newport där man kan 

bada. 

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

 
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 

http://craiglist.com/
mailto:chust@k.kth.se

