
Framtida evenemang 

Vi hoppas att allt är bra med dig och att det inte finns mycket press på dina studier, din avhandling eller ditt liv i allmänhet. Den oändliga jultiden är 
över och du har troligen redan tröttnat på Zoom igen. Vi vet, du tar hand om dig själv, eller hur? Du sover bra, dricker vatten, du äter en trevlig online-
middag med dina släktingar och bär många lager varma kläder brrrr ... vi har en riktig finsk vinter i år! 

Vi på Dåcta hjälper dig att ta hand om dig själv och bekämpa all slags apati genom att skicka små tips och tricks i varje nyhetsbrev. Så luta dig tillbaka, 
koppla av och njut av ett nytt Dåcta-nyhetsbrev! 

Fred och kärlek, Dåcta styrelse 

AMA podcast - Fråga mig vad som helst! 
Vi träffade doktor Thomas Karv och pratade med honom om hans 
resa genom doktorandernas labyrint och några andra roliga fakta 
som du kanske inte visste om både din doktorsexamen och/eller 
Thomas Karv: 
https://tinyurl.com/y9z9duv4
Om detta är något du tyckte om att lyssna på, kontakta oss gärna 
med förslag på framtida intressanta människor att intervjua. 
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Nyhetsbrev 1/2021
Doktorandföreningens nyhetsbrev tar upp teman som är viktiga för ÅA:s doktorander och skickas till föreningens medlemmar. 

Följ  oss på Facebook och Instagram för att hållas uppdaterad mellan nyhetsbreven! Eller varför inte författa ett mejl till doktorandforeningen@abo.fi 

https://tinyurl.com/y45pso6s https://tinyurl.com/y4suc2rh

5 skäl till optimism för 2021 

Hallå där! 
Letar du efter finansiering för din doktorandforskning? Om du gör det 
kanske du redan känner till dessa resurser, men om inte, har vi skrapat 
ihop en lista för dig: 
https://www.aurora-tietokanta.fi/sv/ 
https://fyrk.fi/ 
https://euraxess.ec.europa.eu/funding/search
https://www.abo.fi/en/research-at-aau/research-grants/
Nu vet du vad du ska göra: ta dig en titt, använd Google-translate (om 
det behövs!) och be din handledare skriva en rekommendation! 
Lycka till! Vi tror på dig!  

Stipendieansökningssäsongen kör igång

Internationella specialister sökes! 
Det är vinter, vänner! Men vi har alla sommaren i åtanke och 
förmodligen har några av er, som kanske inte är så säkra på bidrag 
och stipendier, kanske redan börjat fundera på sommarjobb. Alla är vi 
bekanta med bärplockning, städning, tidningsutdelning och 
annonsering...men hur skulle det vara med lite mer “akademiska” eller 
"fina jobb" som du definitivt skulle nämna på din CV? 
Trots alla utmaningar som 2020 medförde i våra liv har Duunitori, dvs. 
den största onlineplattformen för jobbsökning i Finland, samlat de 
bästa sommarpraktik- och sommarjobbsplatserna för både engelska-, 
svenska- och finskatalande sökande hos de bästa företagen. VTT, 
Valmet, Fortum och Orion bland andra ... kanske detta kunde vara en 
unik möjlighet?! 
Kolla in länken: https://kesaduuni.org/finland-summer-job/ och 
https://jobsfinland.fi/  
Vi håller tummarna!  

https://tinyurl.com/yd78arla https://tinyurl.com/57bpsfxu 

Den första DåcTalk-inspelningen är nu tillgänglig! 
Dåcta startade en ny paneldiskussionsserie med namnet DåcTalk där 
aktuella frågor diskuteras ur forskningssynpunkt och akademisk 
invinkling. Det första DåcTalk-tillfället ägde rum den 28 januari och 
gästades av president Tarja Halonen.  Till panelen anslöt sig Åbo 
Akademis rektor Moira von Wright, Helsingfors universitets rektor Jari 
Niemelä och doktoranderna Michel Rouleau-Dick (internationell rätt), 
Cristian Ahläng (materialforskning) och Annina Kainu (ekonomi). 
Panelen modererades av Dåctas ordförande Robin Lybeck. 
Temat för panelen var hållbar social- och ekologisk utveckling samt 
vilken roll forskning har i utvecklingen av dessa frågor. 
Livestreamen från DåcTalk kraschade på grund av oförutsedda 
problem orsakade av ÅA-serveruppdateringar. Dagen innan testades 
allt och fungerade perfekt, men en större uppdatering nästa dag 
orsakade problem med att skicka signalen från Zoom till Youtube, 
vilket tyvärr  inte kunde lösas av digimentorerna via samtal. 
Lyckligtvis spelades händelsen in och kan nu tittas på vår Youtube-
kanal (https://youtu.be/ZuDYoey1yp0).   

Medlemsavgift för 2021 

Dåcta finns nu på Teams! 
Dåcta har lanserat ett Team för medlemmar och alla medlemmar 
kommer snart att bjudas in. Teamet kommer att vara en plats för att 
dela och hitta information samt diskutera och bygga gemenskap 
bland doktorander vid Åbo Akademi. Det finns till exempel kanaler 
som kallas Leads (stipendier och bidrag, jobb, sommarskolor, etc.), 
Afterwork, Boardgames online, Community action och mer kan 
skapas av medlemmar. Vi ses där! 

Vi påminner dig om att betala medlemsavgiften för 2021. Avgiften på 
10 € ska betalas till DÅCTAs konto: FI81 1544 3000 1808 15. 
Skriv ditt namn i meddelandefältet när du betalar. 
Mer information här:
https://dåcta.fi/sv/om-oss-2/kontaktuppgifter/! 

Doktorandmiddag!
Om du vill ha fler fantastiska saker att se fram emot under året - 
förutom skälen till optimism, förstås — oroa dig inte. Dåcta bjuder in dig 
till vår doktorandmiddag! 
Ja, du läste rätt. I höst (om situationen tillåter det) kommer Dåcta att 
vara värd för en tre-rättersmiddag för alla doktorander. Om du har 
idéer om hur detta evenemang skulle kunna verkställas eller vill vara en 
del av festkommittén, tveka inte att kontakta styrelsens sekreterare, 
Catharina Walldén (catharina.wallden@abo.fi). 
I korthet: 
Vad? En snäppet finare middag där du får möjlighet att festa 
tillsammans med andra doktorander och till och med klä dig i något 
annat än dina joggingbyxor (för en gångs skull)! 
För vem? Dig! Alla doktorander är välkomna (Dåctas medlemmar 
kommer att erbjudas ett specialpris). 
Var? Åbo. Mer exakt utrymme och tid kommer att meddelas senare. 

Dåcta padlets
Om du har några tips på hur du kan hålla dig optimistisk kan du dela 
med dig av dina tips och även interagera med andra och vad de 
skriver  här: https://tinyurl.com/1w5fm6rg
Om du har allmänna eller mer specifika tips för nya doktorander är 
du mycket välkommen att hjälpa oss och framtida doktorander 
genom att bidra med dina kunskaper här: https://tinyurl.com/
k243uyxw

Spännande grejer i planeringen! Bland annat kommer Dåcta 
att ordna workshops om hur man kan göra reklam för sig 
själv, en panel för kommande kommunval med mera! 
Tveka inte att höra av dig och låt oss veta om du har några 
idéer om ytterligare evenemang du önskar att Dåcta skulle 
organisera eller om du vill planera ditt eget evenemang 
med hjälp av Dåcta. 
Kontakta vår samarbets- och samhällskoordinator Ran 
Goren ran.goren@abo.fi 

• 2021 kan vara en vändpunkt för att ta itu med 

klimatförändringen.

• Vaccin och medicin kan leda till en signifikant minskning av 

Covid-19.

• Förbättrad mänsklig hälsa och färre resor kan leda till ökad 

livskraft i lokala samhällen. 

• Lärdomar från Covid-19-pandemin kan leda till mer rättvis 

beslutsfattning och ett mer rättvist samhälle. 

• Du kan göra betydande framsteg i ditt doktorandprojekt i 

år  :)

https://www.facebook.com/dforeningen/
https://www.instagram.com/doktorandforeningen/?hl=en
https://xn--dcta-qoa.fi/en/
https://tinyurl.com/ycnmtnwj
https://www.facebook.com/dforeningen/
https://xn--dcta-qoa.fi/en/
https://xn--dcta-qoa.fi/en/

