Cơ hội trở thành thành viên Viện Hàn
lâm Khoa học trẻ toàn cầu
Cơ hội ứng tuyển để trở thành thành viên Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu
năm 2018 chính thức được bắt đầu. Các nhà khoa học trẻ có thành tích xuất
sắc trong nghiên cứu, có niềm đam mê với khoa học và có sức ảnh hưởng
lớn tới cộng đồng được chào đón tham gia ứng tuyển.

Lĩnh vực nghiên cứu: Ứng viên là các nhà nghiên cứu trẻ
trong các ngành khoa học, y học, kỹ thuật, khoa học xã hội, nghệ
thuật và nhân văn.

Thành tích: Ứng viên phải chứng minh được thành tích xuất
sắc đã đạt được trong lĩnh vực nghiên cứu của mình.

Ảnh hưởng: Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu cam kết thực

“Được kết nối trong mạng lưới các
nhà khoa học trẻ toàn cầu, trong
môi trường đa văn hóa và liên
ngành sẽ giúp chúng ta mở rộng
tầm nhìn, tạo sức mạnh và tiếng
nói cho các ý tưởng của chúng ta”
Gonzalo Tornaría, Uruguay
Lĩnh vực toán học

hiện các chương trình trên khắp thế giới nhằm hỗ trợ các nhà
khoa học trẻ, đưa khoa học đến gần hơn với công chúng, gắn với những tham luận chính trị, thúc đẩy sự hợp tác quốc
tế và mang tính liên ngành. Ứng viên cần cung cấp những minh chứng về sự quan tâm hoặc kinh nghiệm của mình
đối với một hoặc nhiều lĩnh vực được đề cập ở trên.

Độ tuổi/nghề nghiệp: Ứng viên phải là những nhà khoa học trong giai đoạn đầu của sự nghiệp nghiên cứu độc

lập. Phần lớn thành viên GYA có độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi và đang ở giai đoạn 3 -10 năm kể từ khi hoàn thành luận
án tiến sỹ hoặc bằng cấp tương đương. Những trường hợp đặc biệt khác sẽ được GYA xem xét và cân nhắc.

Tính đa dạng: GYA chào đón tất cả ứng viên xuất sắc từ khắp

mọi nơi trên thế giới. GYA đặc biệt khuyến khích phụ nữ, các
nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội, nghệ thuật và
nhân văn, các học giả đang làm việc cho chính phủ, ngành công
nghiệp và các tổ chức phi chính phủ tham gia ứng tuyển.

“GYA là một minh chứng tuyệt vời v
sự hiện thực hóa việc hợp tác quốc t
mang tính liên ngành. Những sự hợ
tác mang lại cho chúng ta nguồ
năng lượng tràn trề và tình bạn lâ
dài”

Kỳ vọng: Mỗi thành viên GYA được kỳ vọng sẽ tham dự các
S. Karly Kehoe, Canada
cuộc họp thường niên và cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp tích
Lĩnh vực Nhân văn
cực cho một hoặc nhiều chương trình của GYA, cụ thể là: phát
triển chính sách, thúc đẩy các hoạt động của Viện Hàn lâm trẻ
quốc gia, hỗ trợ sự phát triển khoa học và giáo dục cấp quốc gia và quốc tế, tham gia chương trình đại sứ của các nhà
khoa học trẻ. GYA là một tổ chứng năng động, trở thành thành viên của GYA đòi hỏi mỗi thành viên phải có sự cam
kết về mặt thời gian cũng như tâm huyết đối với tổ chức. Sau khi được bầu chọn, các thành viên mới nên sắp xếp
thời gian để tham dự cuộc họp thường niên lần tới của GYA, dự kiến được tổ chức tại Thái Lan từ 7-11/5/2018.
Hồ sơ được coi là hợp lệ khi ứng viên điền đầy đủ các thông tin
theo mẫu của GYA và phải kèm theo thư giới thiệu của một nhà
khoa học uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu của ứng viên. Các
ứng
viên
vui
lòng
truy
cập
vào
website
www.globalyoungacademy.net để tải mẫu đơn và xem hướng
dẫn chi tiết.
Hạn nộp hồ sơ: 11:00 PM (giờ UTC), Chủ nhật, 8/10/2017.
Hồ sơ gửi quá thời trên sẽ không được chấp nhận.

““GYA theo đuổi mục tiêu tìm
kiếm giải pháp cho các vấn đề
mang tính toàn cầu thông qua
khoa học. Trở thành một phần
của tổ chức này giúp tôi có
được những kỹ năng quý giá về
xã hội, văn hóa và khoa học”
Ghada Bassioni, Ai Cập
Lĩnh vực Vật lý

Về Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu:
Được thành lập vào năm 2010, Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu là một tổ chức quốc tế của các nhà khoa
học trẻ, với 200 thành viên từ 70 quốc gia thuộc 6 Châu lục. Nhiệm kỳ của mỗi thành viên là 5 năm, được bầu
chọn dựa trên thành tích xuất sắc về mặt học thuật, cam kết ứng dụng khoa học và sự hiểu biết của mình phục
vụ lợi ích xã hội.
Để biết thêm thông tin về Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu, xin xem tại www.globalyoungacademy.net

2017 Call for New Members
The 2017 call for new members to join the Global Young Academy in 2018 is
now open. Applications are sought from young, independent scholars who
combine the highest level of research excellence with a demonstrated passion
for delivering impact.
Research fields: The call is open to all scholars working in any
research-based discipline, including the sciences, medicine,
engineering, social sciences, the arts and humanities.
Excellence: Applicants must be able to demonstrate a high
level of excellence in their discipline.

"Being connected in a global
network of young researchers, in
a multicultural, interdisciplinary
environment, broadens our
perspective and gives power and
voice to our ideas."
Gonzalo Tornaría, Uruguay,
Mathematical Sciences

Impact: The Global Young Academy is committed to a broad
range of programmes around the world to support young scholars, promote science to a broad audience, engage
in policy debate, and foster international and interdisciplinary collaboration. Applicants should provide evidence
of interest or experience in one or more of these areas.
Age/career point: Applicants should be in the early years of their independent careers. The majority of the GYA
members are aged 30-40 and the typical period from completion of a PhD or similar degree is 3-10 years.
Applicants falling significantly outside these ranges should provide a motivation and may be considered under
exceptional circumstances.
Diversity: We encourage applications from all qualified
candidates. We invite applications from across all
geographical regions of the world. Applications from women,
researchers in the social sciences, arts and humanities, and
scholars working in government, industry, and nongovernmental sectors are particularly welcome.

"The GYA is an outstanding
example of interdisciplinarity in
action. Tremendous energy and
lasting friendships come from our
collaborations”
S. Karly Kehoe, Canada,
Humanities

Expectations: Each GYA member is expected to attend the GYA Annual General Meeting each year and is also
expected to actively contribute to one or more of the organisation’s programmes, which include participation in
policy development, promotion of National Young Academies, supporting science outreach and education at the
national and international levels, and the young scientist ambassador programme. The GYA is an active
organisation, and being a member requires a time commitment on each member’s part. In the event that
applicants are selected as new GYA members, they should be available to attend the next Annual General
Meeting, which is scheduled for 7 -11 May 2018, in Thailand.
Applications should be completed personally by the
candidate and must be accompanied by a letter of support.
Application documents and instructions can be found at
www.globalyoungacademy.net. As the Annual General
Meeting will be conducted in English, applications should be
submitted in English. The closing date for the receipt of
applications is 11pm UTC, Sunday 8 October 2017. No late
entries will be accepted.

“The GYA pursues the goal of
finding solutions to global
problems through science. Being
part of that community has
rewarded me with valuable
skills; social, cultural and
scientific.”
Ghada Bassioni, Egypt,
Physical Sciences

The Global Young Academy:
Founded in 2010, the Global Young Academy is an international organisation of young researchers with 200
members from 70 countries on six continents. Members are selected for five-year terms based on their academic
excellence and commitment to applying science and scholarship for the benefit of society. For more information
on the Global Young Academy or its programmes, please visit www.globalyoungacademy.net.

