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SVERIGES UNGA AKADEMI SÖKER SEX NYA LEDAMÖTER  
	  
Sveriges unga akademi startade den 27 maj 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, 
KVA, och består idag av 28 ledamöter från flera olika ämnesområden. Akademin är ett 
tvärvetenskapligt forum och en forskningspolitisk plattform för unga forskare i Sverige. Liknande 
unga akademier har startat i flera länder, t.ex. Tyskland (www.diejungeakademie.de) och Holland, 
och det finns även en ”Global Young Academy” (www.globalyoungacademy.org). 
 
Under 2013 avser Sveriges unga akademi att utse sex nya ledamöter för mandatperioden 2013-
2018 och det är dessa vi nu söker.  Sveriges unga akademi har bestämt att göra en öppen utlysning 
där alla vars disputation inte ligger längre bort än ca 10 år har möjligheten att ansöka (med 
möjlighet för avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk tjänstgöring eller militärtjänst). 
Meriteringskraven för inval är emellertid högt ställda. Kriterier för inval är vetenskaplig excellens 
samt ett engagemang i att arbeta med och driva den unga akademins frågor. För mer information 
om Sveriges unga akademi se http://www.sverigesungaakademi.se  
 
Utlysningen är öppen för framstående forskare från samtliga discipliner. 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, Medlemskap i 
Sveriges unga akademi ger en unik möjlighet att möta andra unga excellenta forskare inom alla 
ämnesområden, men också dagens och framtidens forskningsledare samt beslutsfattare på många 
nivåer. Tillsammans arbetar vi för att skapa ökad dynamik inom forskningen, genom att t.ex. driva 
tvärvetenskapliga projekt både mot allmänhet och mot akademin, och för att påverka dagens och 
morgondagens forskningspolitik. 
 
En tvärvetenskaplig panel bestående av ledamöter från Sveriges unga akademi kommer att 
granska ansökningarna och kalla ett antal sökande till intervju den 15 april 2013. De nya 
ledamöterna kommer att presenteras på Sveriges unga akademis högtidsdag i slutat av maj 2013. 
Mandatperioden inleds hösten 2013 och är fem år utan möjlighet till omval.  
 
Ansökan görs på http://ams.orbelon.com/kva (”Sv. unga akademi 2013”). 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. Dessa bilagor laddas upp som bifogade filer 
enligt anvisningar i ansökningssystemet. Sista ansökningsdag är den 9 januari 2013. Har du frågor 
eller funderingar, kontakta Hanna Hägg, administratör för Sveriges unga akademi, 08-673 97 45, 
hanna.hagg@sua.kva.se eller Anna Sjöström Douagi, verksamhetschef för Sveriges unga akademi, 
asd@sua.kva.se eller telefon 08-673 97 41. 
	  


