2021 Πρόσκληση

νέαγιμ
αέλη Members

Η Παγκόσμια Ακαδημία Νέων (GYA) προσκαλεί υποβολή αιτήσεων για νέα μέλη για το
2021. Αναζητούνται αιτήσεις από νέους, ανεξάρτητους ερευνητές που συνδυάζουν υψηλά
επίπεδα αριστείας στον ερευνητικό τομέα με αποδεδειγμένο πάθος για παραγωγή έρευνας
με κοινωνικό αντίκτυπο.
Παγκόσμια Ακαδημία Νέων (GYA):
Με έτος ίδρυσης το 2010, η Παγκόσμια Ακαδημία Νέων (GYA) είναι ένας διεθνής οργανισμός 200 ερευνητών από διάφορες
επιστήμες που έχουν επιλεχθεί για 5-ετή θητεία με βάση την επιστμονική αριστεία και την δέσμευση τους στην χρήση των
επιστημονικών αποτελεσμάτων τους στο να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Η Ακαδημία έχει μέλη και αποφοίτους από 86 χώρες,
που είναι ενθουσιώδης οσων αφορά τον ρόλο της επιστήμης στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. . Επιδιώκουμε την
υψηλότερη ποιότητα και αντίκτυπο σε όλες τις δραστηριότητες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Παγκόσμια
Ακαδημία Νέων (GYA) και τα προγράμματά της, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.globalyoungacademy.net.
Η GYA είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που αποδίδει μεγάλη
αξία στην ποικιλία των μελών του. Ενθαρρύνουμε αιτήσεις από
όλους τους υποψήφιους. Όλοι οι αιτούντες λαμβάνονται υπόψην
και δεν υφίσταναι διακρίσεις όσον αφορά τη φυλή, το χρώμα,
την εθνικότητα, τη θρησκεία, το θρήσκευμα, το φύλο, την
οικογενειακή κατάσταση, την καταγωγή, τον σεξουαλικό
προσανατολισμό, την ταυτότητα ή την έκφραση φύλου,
σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες ή άλλους παράγοντες.
Αιτήσεις απο γυναίκες, μειονοτικές ομάδες, ερευνητές στις
κοινωνικές επιστήμες,τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες και
επιστήμονες που εργάζονται σε κυβερνητικούς, βιομηχανικούς
και μη κυβερνητικούς οργανισμούς είναι ιδιαίτερα
ευπρόσδεκτες.

«To GYA είναι μια συνεχώς αυξανόμενη
οικογένεια φωτεινών, νεαρών μυαλών
όπου επιστημονικοί τομεις, εθνότητες,
κουλτούρες και ιδέες αναμιγνύονται και
μακροχρόνιοι δεσμοί υποτροφίας
καθιερώνονται. Είναι μια ταπετσαρία με
μια θέση για καθε έναν ξεχωριστά,
δημιουργώντας ένα ομοιογενές και
όμορφο συνολο.»
Anindita Bhadra, Ινδία,
Ερευνήτρια: Συμπεριφορά ζώων

Τομείς έρευνας: Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε όλους τους επιστήμονες που εργάζονται σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο,
συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών, μηχανικών, κοινωνικών επιστημών, των τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών.
Αριστεία: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν
υψηλό επίπεδο αριστείας στον τομέα τους, όπως διαπιστωθεί
απο το ιστορικό τους και τα αναμενόμενα μελλοντικά τους
επιτεύγματα. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρεπει να επιδείξουν σαφή
δέσμευση στο να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία. Διδακτορικό
ή ισοδύναμο πτυχίο θεωρείται υποχρεωτικό για τους αιτούντες.
Αντίκτυπος: Η Παγκόσμια Ακαδημία Νέων (GYA) δεσμεύεται σε
ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων σε όλο τον κόσμο με σκοπό να
υποστηρίξει τους νέους επιστήμονες, να προωθήσει την επιστήμη
σε ένα πιο ευρύ κοινό, να συμμετάσχει σε συζυτήσεις πολιτικής,
και να προωθήσει τη διεθνή και διεπιστημονική συνεργασία. Οι
υποψήφιοι πρέπει να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία
ενδιαφέροντος σε ένα ή περισσότερους από αυτούς τους τομείς.

«Η συμμετοχή μου στη GYA ήταν το πιο
απελευθερωτικό πράγμα που συνέβη
στην καρίερα μου, καθώς τώρα μπορώ
να ανταλλάξω ελεύθερα ιδέες με τους
πιο ταλαντούχους και ενθουσιώδεις
επιστήμονες από όλο τον κόσμο που
δραστηριοποιούνται σε όλους τους
επιστημονικούς τομείς.”
Alexander Kagansky, Ρωσία,
Ερευνητής: Μοριακή Βιολογία

Ηλικία/Σταδιοδρομία: Οι αιτούντες πρέπει να είναι στα αρχικά εώς μεσαία έτη της ανεξάρτητης σταδιοδρομίας τους, για
παραδειγμα περίπου 7 χρόνια από την ολοκλήρωση του Διδακτορικού τους και ηλικίας 30-40. Υποψήφιοι που δεν ανήκουν σε
αυτα τα ηλικιακά όρια εξακολουθούν να καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με αιτιολόγηση για τον λόγο για τον οποίο
πρέπει να εξεταστούν.
«Η GYA είναι ένας κόμβος οπού ιδέες

μπορούν να γεννηθούν και δράσεις να
Προσδοκίες: Κάθε μέλος της GYA αναμένεται να συμμετάσχει
διαμορφωθούν χάρις στο φιλικό και
στη Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΑΝ κάθε χρόνο και
εμπνευσμένο περιβάλλον που
αναμένεται επίσης να συμβάλει ενεργά σε ένα ή περισσοτερα
δημιουργήθηκε από μια ομάδα νέων
από τα προγραμματα του οργανισμού, τα οποία περιλαμβάνουν
επιστημόνων, πρόθυμων να
συμμετοχή στην ανάπτυξη πολιτικών, προώθηση την Εθνικών
συμβάλλουν στην δημιουργία ενός
Ακαδημιών Νέων, υποστήριξη της προσέγγισης της επιστήμης
καλύτερου κόσμου.»
και της εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και το
Clarissa Rios Rojas, Ολλανδία,
πρόγραμμα νέων πρεσβευτών επιστημόνων. H GYA είναι ένας
Ερευνήτρια: Μοριακή Βιολογία /
ενεργός οργανισμός και η ιδιότητα του μέλους απαιτεί χρονική
Σχεδιασμός πολιτικής
δέσμευση για κάθε μέλος. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι θα
επιλεγούν ως νέα μέλη, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να
παραστούν στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία προγραμματίζεται για τις 16-21 May 2021 στην Ιαπωνία.

Οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρωθούν από τους ίδιους τους υποψηφίους και πρέπει να συνοδεύονται απο επιστολή
υποστήριξης. Τα έγγραφα της αίτησης και οδηγίες μπόρουν να βρεθούν στη διεύθυνση
https://globalyoungacademy.net/call-for-new-members/. Καθώς η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στα Αγγλικά,
οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στα Αγγλικά. Η λήξη προθεσμίας για την παραλαβή των αιτήσεων είναι 22:00 UTC,
Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2019. Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνουν δεκτές.

