
”
Du som har massor av idéer och
 åsikter kring forskning och unga 
forskares situation och söker ett 
sammanhang där du vill omsätta idéer 
till handling ska söka till Sveriges unga 
akademi.
Helena Sandberg, docent i Medie- & 
kommunikationsvetenskap & ledamot

”
Unga forskare är mycket viktiga för vår 
framtid, behovet finns av en 
organisation som stimulerar dessa 
forskare och förmedlar bilden av vilka 
möjligheter, svårigheter och problem 
som denna grupp möter. 
Helene Andersson Svahn, professor i 
Nanobioteknik & ledamot

Utlysningen är öppen för framstående självständiga forskare inom alla discipliner, vars disputation 
inte ligger längre bort än ca 10 år (med möjlighet till avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk 
tjänstgöring eller militärtjänst). Meriteringskraven för inval är vetenskaplig excellens samt 
engagemang och en vilja att driva akademins frågor. 

Sveriges unga akademi strävar efter en så bred representation av olika vetenskapsområden som 
möjligt och välkomnar speciellt sökande från ämnen som kompletterar nuvarande ledamöters 
områden. Sveriges unga akademi ger en unik möjlighet att möta andra unga excellenta forskare 
inom andra ämnesområden, men också dagens och framtidens forskningsledare samt beslutsfattare 
på många nivåer. Tillsammans arbetar vi för att skapa ökad dynamik inom forskningen genom 
tvärvetenskapliga projekt både mot allmänhet och inom akademin. Vår ambition är också att främja 
utbildning, samt vara med och forma morgondagens forskningspolitik.

För vem?

En tvärvetenskaplig panel bestående av ledamöter från 
Sveriges unga akademi kommer med hjälp av extern 
expertis att granska ansökningarna och kalla ett antal 
sökande till intervju den 2 april 2014. De nya 
ledamöterna kommer att presenteras den 24 maj 2014. 
Mandatperioden inleds hösten 2014 och är fem år utan 
möjlighet till omval.

Hur 
görs 
invalet?

Frågor?
Mejla oss: info@sverigesungaakademi.se
Ring: 08-673 9500
Mer information & kontaktuppgifter till ledamöter: 
www.sverigesungaakademi.se
Besöksadress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Sveriges unga akademi bildades den 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) med 
finansiering från Ragnar Söderbergs stiftelse och består idag av 34 ledamöter. Akademin är ett 
tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för unga forskare i Sverige. Under 2014 ska nya 
ledamöter utses för perioden 2014- 2019.

Bakgrund

Ansökan görs på http://ams.orbelon.com/kva 
(”Sv. unga akademi 2014”). Tonvikten i ansökan ligger på att 
formulera varför man vill bli ledamot i Sveriges unga 
akademi, vilka frågor man vill driva, samt på vilket sätt man 
kan bidra i dess arbete. Ett kortare CV skall bifogas (högst 1 
sida) samt en lista på de 10 viktigaste publikationerna. 
Bilagorna laddas upp enligt anvisningar i 
ansökningssystemet. 

Hur 
söker 
jag?

Sveriges unga akademi
söker nya ledamöter

Sista ansökningsdag
9 januari 2014 
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