
 

Reseberättelse 2011 

1. Namn:  Emelie Berglund 

 

2. E-mail: eberglun@kth.se 
 

3. Program & inriktning på KTH: medicinsk bioteknik  
 

4. Amerikanskt universitet (namn, stad, stat): Tufts University, Boston, MA 
 

5. Ansvarig professor (namn & e-mail): Bruce Panilaitis, bruce.panilaitis@tufts.edu 

 
6. Administrativ kontakt (namn & e-mail): Keleigh Sanford,  

Keleigh.Sanford@tufts.edu 
 

7. Visa-kontakt vid universitet (namn & e-mail): Jodi Hanelt, Jodi.Hanelt@tufts.edu 

 

8. Handledare: (namn & e-mail): Bruce Panilaitis, bruce.panilaitis@tufts.edu 

 
9. Visum (J1 eller F1)?:  J1 

 

10. Hur ordnades visumet? (Vad behövde du skicka till universitetet, hur lång tid tog det 

etc.): Jag behövde bara skicka en kopia av mitt pass till Universitet, sedan fixade de 

allt väldigt fort. Jag fick visumet inom en månad. Till visumet behövde jag ett DS-

2019 från universitetet. Jag behövde även fixa en bild på mig med storleken 5 * 5 cm. 

En intyg från banken at man hade pengar till resan var också obligatoriskt.  

 

11. Tidsramar för projektet (antal veckor, datum): 15 juni-15 aug.  

 
12. Arbetstider (antal h/dag, helger?): Varierade, ofta började jag 10 och slutade 3.  

 

13. Ämnesområde: Cellulosa produktion med hjälp av bakterier. 
 

14. Beskriv kort ditt projekt! Jag skulle producera cellulosa från en bakterie med hjälp 

av en modifierad plasmid som vi skulle skjuta in i bakterien. Från det skulle vi kolla 

hur olika typer av odlingsmedier påverkade cellulosan.  

 

15. 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? Jag har lärt mig väldigt mycket labbarbetande, att bli van att 

arbeta i ett projekt men främst att ta ansvar för ett jobb. Jag har utvecklats på 

många olika sätt. Mina förkunskaper var bra.  

 



16. Tyckte du att samarbetet med professorn/handledaren fungerade bra? Ibland, vissa 

dagar kunde det vara svårt att få kontakt med honom. Jag blev lite besviken på 

honom.  

 

17. Hur ordnade du försäkring (bolag, kostnad)? Jag ringde min hemförsäkring och 

lade till en kostnad.  

 

18. 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? Stipendier och 

privata pengar, jag sökte ett stipendium för födda i värmland på KTH.  

 

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

vid universitet för att få betalning? Jag fick 2000 dollar efter halva tiden, jag kunde 

hämta ut pengarna på bank of america.  

 

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

trivdes du med arrangemanget? Jag hittade en sida som heter roomorama.com, jag 

betalade 2000 dollar i månaden men delade med min pojkvän.  

 

21. Vad tyckte du om prisnivåerna (mat, transport etc.) i jämförelse med Sverige? 

Boende dyrt men maten lite billigare. Bensinen är väldigt billig!  

 

22. Vad betalade du för din flygbiljett tur & retur? 4700 kr 

 

23. Tips på sevärdheter/utflykter/nattliv? Köp en bok om boston, främst ducktour och 

freedom trail. Åk gärna till cape cod.  

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

mesta fungerade bra.  

 

25. Får vi publicera din reseberättelse på CHUST:s hemsida så att nästa års utresande 

studenter kan ta del av din information? Ja 

 

26. 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-kommittée 

 

 
 


