Formålet med Det Unge
Akademi er at styrke grundforskning og den tværfaglige
udveksling, bygge bro mellem
videnskab og samfund samt
give nogle af landets dygtigste
unge forskere en stemme i
offentligheden.

Nye medlemmer
I 2021 optages nye
medlemmer. Medlemmerne
tildeles et femårigt
medlemskab.

Videnskabernes Selskab
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab virker for
at styrke videnskabens stilling
i Danmark og for at fremme
tværvidenskabelig forståelse.
Selskabet, som er stiftet i
1742, fungerer som samarbejdsorgan og mødested for
fremtrædende forskere fra alle
områder af grundvidenskabelig forskning fra hele landet.

DET UNGE AKADEMI
ANSØGNING OM MEDLEMSKAB 2021
DER INDK ALDES HERMED ANSØGNINGER OM
MEDLEMSK AB AF DE T UNGE AK ADEMI

Det Kongelige Danske Videnskabernes
Selskab oprettede i 2011 et akademi for unge
forskere. Det Unge Akademi har tre primære
fokusområder: forskningspolitik,
forskningsformidling og tværfaglighed.
Læs mere om Det Unge Akademi på:
www.youngacademy.dk.
Hermed indkaldes ansøgninger om medlemskab fra unge, fremragende forskere med
henblik på optagelse i Akademiet i 2021.
Ansøgninger modtages fra alle
videnskabelige områder, idet hensigten med
Akademiet er at skabe et landsdækkende,
tvær- og grundvidenskabeligt forum, hvor
der kan debatteres med udgangspunkt i eget
speciale. Det er hensigten at styrke unge
forskeres netværk og blik for andre
videnskaber, der evt. kan kaste nyt lys over
eget forskningsområde.

Det Unge Akademi ∙ The Young Academy of Denmark

Det Unge Akademi er baseret på aktivt
medlemskab, og det forventes, at medlemmerne deltager i Akademiets møder, samt
involverer sig i de løbende aktiviteter, foredrag, seminarer etc. Det forventes også, at
ansøgere interesserer sig for og har tilknytning til det danske forskningsmiljø.
Nye medlemmer forventes at have afsluttet
en ph.d.-grad inden for ca. tre til syv år på
ansøgningstidspunktet og have ydet et
vigtigt selvstændigt bidrag til forskningen, fx i
form af en vægtig publikation.

Nye medlemmer er typisk under 40 år og ansat
på postdoc-, adjunkt- eller lektorniveau. Der
tages hensyn til eventuelle orlovsperioder.
Et medlemskab varer fem år og opnås på baggrund af ansøgning efterfulgt af et interview.
Interviews ligger i år den 21. og 22. juni.
Fremmøde til interview er en forudsætning
for, at man kan komme i betragtning til
optagelse.
Ansøgningsformularen bedes udfyldt på
www.youngacademy.dk. Følgende bilag skal
vedhæftes, som én samlet pdf-fil:
• Et CV med angivelse af evt.
udlandsophold og bevillinger (max. en
side).
• En fuldstændig publikationsliste efter
type og årstal.

Akademiets arbejdssprog er dansk og
ansøgningen bør skrives på dansk, hvis det
er ansøgeren muligt.
Yderligere oplysninger kan fås hos Majka
Holm, mh@royalacademy.dk eller tlf. 33 43
53 15.
Ansøgningsfristen er 21. marts 2021.

2021DUA-opslag.

Det Unge Akademi
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab oprettede i
2011 et nyt videnskabeligt akademi for unge forskere fra alle
videnskabsgrene i Danmark.

