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Verksamhetsplan 2023 Action plan 2023

Doktorand på ÅA – stödfunktion och 
inflytande

Doctoral researcher at ÅAU – support and 
advoacy

Ett av DÅCTAs mål är att diskutera praktiska 
frågor kring arbetet som doktorand och öka 
medvetande om ärenden som hör till 
doktorerandet.

2023 kommer DÅCTA göra detta genom 
representation i Forskningsstrategiska rådet och 
Jämställdhetskommittén. De av DÅCTA utsedda 
representanterna ska kontinuerligt återrapportera 
till DÅCTAs styrelse om hur arbetet fortskrider.

DÅCTA kommer också organisera workshops och 
föreläsningar för doktorand om t.ex. akademiskt 
skrivande, att skriva stipendieansökningar och 
introduktion till att vara doktorand i Finland.

One goal of DÅCTA is to discuss practical matters
concerning doctoral work and raise awareness on 
issues relating to PhD work.

In 2023, this will be done through doctoral 
representation in the Equality Committee and the 
Research Strategy Committee. The representatives 
elected by DÅCTA should continuously report 
back to the board on the work in the committees.

DÅCTA will also organise workshops and lectures
for doctoral researchers on e.g. academic writing, 
grant applications, and introduction to being a 
foreign doctoral researcher in Finland. 

Administration och styrelsemöten Administration and board meetings

Styrelsen ska under 2023 sammanträda en gång i 
månaden, förutom under sommarmånaderna.

In 2023, the board will reconvene once a month, 
except during the summer months.

Medlemmar Membership

Under föregående verksamhetsår har medlemskap i
DÅCTA administrerats på ett otydligt sätt och 
antalet inkomna medlemsavgifter har inte 
motsvarat föreningens budget.

Målet för 2023 är därför att se över hur 
medlemskap i DÅCTA administreras och ta fram 
riktlinjer för: 

• hur medlemskap följs upp

• hur rutiner för medlemsavgifter ser ut

• hur medlemmar välkomnas till och 

engageras i föreningen,

• vilka system vi använder för 

medlemsadministration (t.ex. bankutdrag, 
registreringsformulär, kalkylark, e-
postlista)

In the previous year, the membership of DÅCTA 
has been administered in an unclear manner and 
the expected membership fee income has not met 
the budget expectation.

The goal for 2023 is to review how membership in 
DÅCTA is administered and create guidelines for:

• how membership is confirmed

• which routines we have for membership 

fees

• how members are welcomed to and 

involved in the association

• which systems we use for membership 

administration (e.g. bank statements, 
registration forms, spread sheets, mailing 
list)



DÅCTA - Doktorandföreningen vid Åbo Akademi – PhD Student Association at Åbo Akademi University rf

Sociala evenemang Social events

Under 2022 har deltagandet i DÅCTAs sociala 
evenemang varit lågt. Målet för 2023 är att fler 
medlemmar ska delta i det sociala programmet, 
samt att ordna följande evenemang: vårterminsfest,
kräftskiva (augusti/september), doktorandmiddag 
(november). 

Utöver dessa evenemang kan styrelsen besluta om 
att ordna evenemang på eget initiativ eller på 
initiativ av medlemmar, om budgeten så tillåter.

In 2022, the participation in DÅCTAs social 
events has been low. The goal for 2023 is that 
more members participate in the social events, and 
to organise the following events: spring semester 
party, crayfish party (August/September), doctoral 
dinner (November).

In addition, the board can decide to organise other 
events based on their own initiative or member 
initiative, as long as it is in the scope of the budget.

Kommunikation och marknadsföring Communications and marketing

DÅCTAs främsta resurs är dess medlemmar, som 
tillsammans skapar verksamheten. För att nå ut till 
nya potentiella medlemmar och behålla tidigare 
medlemmar är kommunikation till och med dessa 
grupper viktigt för föreningen.

Målen för 2023 är att:

• Skicka ut ett nyhetsbrev minst varannan 

månad.

• Delta i ÅA:s välkomstträffar för nya 

doktorander.

• Hålla webbsidan uppdaterad med aktuell 

information på både svenska och engelska.

• Sprida information om evenemang och 

annat som rör föreningens verksamhet via 
Facebook, Twitter och Instagram.

• Föra en gemensam diskussion med 

dekaner och handledare om 
introduktionsrutiner för nya doktorander.

Ett tidigare försök till kommunikation mellan 
doktorander (för medlemmar och icke-
medlemmar) har varit Teamskanalen Doctoral 
candidates at ÅAU (managed by DÅCTA). På 
grund av bristen på aktivitet och gensvar i 
Teamskanalen ska den under 2023 läggas ner.

DÅCTA’s most important resource is its members,
who together create the activities of the 
association. To be able to reach out to new 
members and to keep current members 
communication with and to these groups are 
important for the association.

The goals for 2023 are to:

• Send a newsletter at least once every other 

month.

• Participate in ÅAU:s welcoming sessions 

for new doctoral researchers.

• Keep the website updated with current 

information in both English and Swedish.

• Share information about events and other 

things related to the association’s activities
on Facebook, Twitter, and Instagram.

• Discuss onboarding routines for new 

doctoral researchers with the deans and 
supervisors at ÅAU.

A previous attempt to communication between 
doctoral researchers (for members and non-
members) has been the Teams channel Doctoral 
candidates at ÅAU (managed by DÅCTA). Because
of the lack of activity and response in the Teams 
channel it will be retired during 2023.


	Verksamhetsplan 2023
	Action plan 2023
	Doktorand på ÅA – stödfunktion och inflytande
	Doctoral researcher at ÅAU – support and advoacy
	Administration och styrelsemöten
	Administration and board meetings
	Medlemmar
	Membership
	Sociala evenemang
	Social events
	Kommunikation och marknadsföring
	Communications and marketing


