
Den efterlängtade våren är här och äntligen har vi haft några soliga dagar med varmt väder. 
Vi har varit lika glada över det fantastiska vädret som ni. På tal om att vara efterlängtad och äntligen på intåg, så är årets andra 
Dåcta-nyhetsbrev här.
Inför sommaren har vi samlat tips på sommarskolor för doktorander och några andra intressanta kommande och aktuella 
händelser i nyhetsbrevet. Bläddra ner för att se vilka datum du definitivt ska markera i din kalender nu! 
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Nyhetsbrev 2/2021
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

Sommarskolor för doktorander 

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

Nya regler för doktorander 
Som många av er hört har Åbo Akademi uppdaterat föreskrifterna och 

instruktionerna för doktorandstudier. DÅCTA deltog i att kommentera 

förslagen förra året.

De viktigaste förändringarna är: 

- ett passivt register för doktorander som har registrerat sig 

frånvarande under tre på varandra följande läsår.

- en individuell studieplan istället för ett handlednings- och studieavtal. 

-antal artiklar i en typisk avhandling (1-3 artiklar för en 

licentiatavhandling och 3-6 artiklar för en doktorsavhandling).

- förhandsgranskare måste ha sin huvudsakliga aktivitet utanför Åbo 

Akademi.

- minst en ledamot av examensnämnden måste vara professor. 

- granskningsnämnden fattar det bedömningsbeslut som fakultetsrådet 

fattar 

Vad detta innebär i praktiken kommer att diskuteras vid ÅA: s 

informationstillfälle för doktorander som kommer att äga rum i början 

av juni. Mer information kommer snart från Forskningsservice. 

Reglerings- och instruktionsdokumenten finns också i Dåctas Teams-

team och i det e-postmeddelande om ämnet som skickats tidigare av 

Forskningsservice. 

Fullständiga föreskrifter:

http://web.abo.fi/fou/stadgor/regulationdoctoralstudies.pdf

Fullständiga instruktioner:

http://web.abo.fi/fou/stadgor/instructiondoctoralstudies.pdf

Fråga mig vad som helst! 
Om du känner att dina doktorandstudier inte går i den takt du 

planerade eller kanske vill ha några uppmuntrande ord och tips från 

andra som fullg jort sin doktorsexamen, lyssna på våra podcasts: 

Ask Me Anything med Thomas Karv: https://tinyurl.com/5cmxftf6

Ask Me Anything med Sepinoud Azimi: https://tinyurl.com/cxwjebma

Vi kommer att fortsätta att sända nya avsnitt med personer med olika 

bakgrund och livssituation för att illustrera hur vem som helst (med 

adekvat tänkesätt och verktyg) kan bli en utexaminerad doktor!  

Face-to-Face evenemang snart!
Vi ville bara berätta för dig att Dåcta entusiastiskt följer med den 

gradvisa nedgången av Covid-19-fall i Finland och i synnerhet i Åbo. Vi 

är redo att ordna något socialt evenemang live, åtminstone utomhus. 

Ett dylikt evenemang är planerat i slutet av maj eller början av juni, så 

håll utkik! 

Spara datumet!  
Doktorandmiddagen kommer att hållas på Restaurang Kåren den 20 

november 2021. Håll utkik för mer information! 

Om du vill delta i arrangemanget av middagen eller har några idéer 

om hur middagen kunde förverkligas--allt från vilken typ av musik du 

vill höra till vilken typ av dekorationer du vill se--kan du kontakta 

styrelsens sekreterare, Catharina Walldén (catharina.wallden@abo.fi).

 

I korthet: 

Vad? En fin middag där du får möjlighet att festa med andra 

doktorander och till och med klä upp dig! 

För vem? Dig! Alla doktorander är varmt välkomna (Dåctas 

medlemmar kommer att erbjudas ett specialpris). 

När och var? Den 20 november på Restaurang Kåren. 

Medlemsavgift för 2021 
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/! 

Vi är ett Team!
Det finns nu ett team i Microsoft Teams för alla doktorander vid ÅA. 

Teamet hanteras av DÅCTA men kräver inte medlemskap för att gå 

med (även om vi naturligtvis hoppas få ditt stöd som medlem). Tanken 

är att minska beroende av sociala medier för att nå ut till andra 

doktorander och göra det enkelt att dela relevant information. Vi 

hoppas också på att kunna bygga en känsla av gemenskap bland alla 

doktorander. Teamet är nytt och vi kommer att fortsätta att 

uppdatera det med nya kanaler. Du kan också delta i att utveckla 

kanalen ytterligare. 

Teamet heter Doctoral candidates at ÅAU, och kan hittas här: https://

tinyurl.com/587j4zyu

EN SÖT BILD PÅ EN KATTUNGE FÖR INGEN EGENTLIG ORSAK

Slutet av läsåret närmar sig! Känner du att du inte har tillräckligt med 

kunskap om ditt ämne eller om dina forskningsmetoder efter detta år? 

Saknar du några studiepoäng som krävs? Eller vill du bara fylla 

sommaren med lite akademiskt innehåll?

Vi har  sammanställt en lista över användbara länkar för att hitta 

sommarskolor för akademiker. De tre första är allmänna databaser, 

följt av två sommarskolor huvudsakligen inriktade på 

forskningsmetoder och slutligen tre sommarskolor som hålls i Finland, 

till vilka antagningen fortfarande är öppen. 

Ansökningstiden för de flesta av dessa går ut snart, så skynda dig om 

du vill få en plats! 

https://www.summerschoolsineurope.eu/

https://summerschool.eitdigital.eu/ 

https://www.eciu.org/for-learners/summer-schools 

https://www.utrechtsummerschool.nl/ 

https://essexsummerschool.com/ 

I Finland:

https://www.tuni.fi/en/study-with-us/summer-school 

https://www.aalto.fi/sv/aaltosummer

https://turkusummerschool.turkuamk.fi/ 

Dåctas valpanel 
Har du bestämt vem du ska rösta på i kommunalvalet den 13 juni? 

Känner du dig tillräckligt bekant med Åbos lokala angelägenheter? 

För att hjälpa dig bestämma vem du ska rösta på organiserar Dåcta en 

panel för Åbo kommunalval med representanter från flera partier. 

Representanterna kommer att diskutera stadens viktigaste politiska 

frågor på engelska! 

Panelen kommer hållas den 2 juni och kan ses även senare via Dåctas 

mediekanaler. 

Vi vill också bjuda in dig att skicka frågor till panelen. Vänligen skicka 

dem till: 

Ran.Goren@abo.fi 

Håll dig lugn och rösta! 

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/

