
 

 

Ansökan nya  
ledamöter

Ansökan och mer information: http://sverigesungaakademi.se/inval2018

FRÅGOR? Om invalet: kontakta Anna Wetterbom, anna.wetterbom@sverigesungaakademi.se, 073-326 71 67 
Om ansökningssystemet: kontakta Anna Kjellström, anna.kjellstrom@sverigesungaakademi.se eller 070-673 94 45 
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Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i  
Sverige, med en verksamhet som vilar på tre ben: tvärvetenskap, forskningspolitik och utåtriktat arbete. 
Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska 

debatten och som arbetar med att föra ut forskning till unga. Inom akademin möts unga forskare över 
lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. Sveriges 
unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har idag 33 ledamöter. 

 

Jag är ledamot i Sveriges unga akade-
mi eftersom jag har ett stort engage-
mang dels i forskning, dels i frågor som 
rör förutsättningarna för att bedriva 
forskning.  
David Håkansson, docent i nordiska 
språk vid Uppsala universitet. ”
”Sveriges unga akademi erbjuder en 

plattform där vi tillsammans kan arbeta 
för en effektivare dialog mellan aka-
demin och industrin/samhället, något 
som är viktigt för vår framtid.  
Anna Rising, docent i translationell 
medicin vid KI och SLU.

Forskarmöten, Sveriges unga akademis 
sommarforskarskola, är ett exempel på 
akademins utåtriktade aktiviteter. ”
”

FÖR VEM? 
Sveriges unga akademi är öppen för forskare inom alla 
ämnesområden som uppfyller nedanstående krav: 
• är en framstående och självständig forskare,
• har intresse för att engagera sig inom de frågor och 

aktiviteter som akademin arbetar med,
• har disputerat för max tio år sedan (med möjlighet till 

avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk tjänst-
göring eller militärtjänst),

• är verksam vid ett svenskt lärosäte. 

Vi välkomnar sökande med internationell bakgrund.

HUR GÖRS INVAL?
Akademin utser varje år en invalspanel som håller i ansök-
ningsprocessen och bedömningen av de sökande. Invals-
panelen består av ledamöter ur akademin och vid behov 
anlitas även extern expertis för att bedöma ansökningar. 

De sökande bedöms utifrån två kriterier:
• vetenskapliga meriter,
• intresse och förutsättningar för att framgångsrikt  

verka inom akademin. 

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

UTLYSNING:
→Sista dag för ansökan: 10 januari 2018


