Nationaal/
Internationaal
Nationaal

Doelgroep
Jonge topwetenschappers uit
verschillende disciplines met een brede
belangstelling voor wetenschap en
wetenschapsbeleid. Zij zijn minder dan 10
jaar geleden gepromoveerd en zijn
werkzaam bij Nederlandse
universiteiten/onderzoeksinstituten.

Korte omschrijving
De Jonge Akademie telt vijftig leden.
Elk jaar stromen tien leden in en uit.
Om voor het lidmaatschap van De
Jonge Akademie in aanmerking te
komen, moeten jonge onderzoekers
zich nadrukkelijk wetenschappelijk
hebben onderscheiden. Daarnaast is
een brede belangstelling voor
wetenschap, voor de rol van
wetenschap in de samenleving en voor
wetenschapsbeleid van essentieel
belang.

Internationaal

MRS Fall awards: Von
Hippel Award

The Materials Research Society's highest
honor, recognizes those qualities most
prized by materials scientists and
engineers—brilliance and originality of
intellect, combined with vision that
transcends the boundaries of
conventional scientific disciplines.

The Materials Research Society's
Open nominatie
highest honor, recognizes those
qualities most prized by materials
scientists and engineers—brilliance and
originality of intellect, combined with
vision that transcends the boundaries
of conventional scientific disciplines.

Jaarlijks

2021

1-apr-21

Internationaal

MRS Fall awards : MRS
Medal

Exceptional achievement in materials
research in the past ten years. A medal
will be awarded for a major advance or
cluster of closely related advances in any
materials-related field of research.

A medal will be awarded for a major
Open nominatie
advance or cluster of closely related
advances in any materials-related field
of research. The impact of this research
on the progress of the relevant
materials field will be a primary
consideration in making the award.

Jaarlijks

2021

1-apr-21

Internationaal

MRS Fall awards : David
Turnbull Lectureship

The career contribution of a scientist to
fundamental understanding of the science
of materials through experimental and/or
theoretical research.

The David Turnbull Lectureship
Open nominatie
recognizes the career contribution of a
scientist to fundamental understanding
of the science of materials through
experimental and/or theoretical
research. In the spirit of the life work of
David Turnbull, writing and lecturing
also can be factors in the selection
process.

Jaarlijks

2021

1-apr-21
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Wie kan nomineren
Op uitnodiging: alleen nominatiegerechtigden, o.a. directeuren van
KNAW- en NWO onderzoeks-instituten.

Frequentie
Jaarlijks

Ronde jaar

Deadline
nominatie
2021
1-apr-21

Naam Prijs
De Jonge Akademie
(KNAW)

Internationaal

MRS Fall Awards :
Materials Theory Award

Exceptional advances made by materials
The Materials Theory Award recognizes Open nominatie
theory to the fundamental understanding exceptional advances made by
of the structure and behavior of materials. materials theory to the fundamental
understanding of the structure and
behavior of materials. This award is
intended to honor both those who
have pioneered the development of a
new theoretical approach and those
who have used existing approaches to
provide significant new insight into
materials behavior.

Jaarlijks

2021

1-apr-21

Internationaal

MRS Awards : The Kavli
Foundation Early Career
Lectureship in Materials
Science

Significant novel contributions to
This honor recognizes significant novel
materials science by a young researcher in contributions to materials science by a
early stages of his/her career.
young researcher in early stages of
his/her career.

Open nominatie

Jaarlijks

2021

1-apr-21

Nationaal

KNAW Early Career Award

Voor jonge getalenteerde onderzoekers
(maximaal zeven jaar geleden
gepromoveerd) werkzaam aan een
Nederlandse universiteit of
onderzoeksinstituut.

Met de KNAW Early Career Award wil
de KNAW jonge getalenteerde
onderzoekers na hun promotie een
steuntje in de rug geven. De Award is
bedoeld voor onderzoekers die aan het
begin van hun carrière staan en die in
staat zijn vernieuwende en originele
onderzoeksideeën (verder) te
ontwikkelen.

Leden van de KNAW
Leden van De Jonge Akademie
Hoogleraren aan Nederlandse
universiteiten
Directeuren van Nederlandse
onderzoeksinstituten

Jaarlijks

2021

apr-21

Internationaal

Overbeek Gold Medal

Excellent careers in, and inspiring
contributions to, the field of colloid and
interface science

The Overbeek Gold Medal honours
leadership and scientific excellence in
the field of colloid and interface
science over an entire career. Hence
the Overbeek Gold Medal recognizes
extended periods of scientific
excellence that have had an
outstanding impact on this field.

ECIS leden

Jaarlijks

2021 (nog geen
nominatieformulier
op site)

30-apr-21

Internationaal

ECIS-Solvay Prize

European scientist for original scientific
work of outstanding quality, described in
one or several publications, patents or
other documents made public in the
previous five years.

This prize is granted to a European
scientist for original scientific work of
outstanding quality, described in one
or several publications, patents or
other documents made public in the
previous five years. Hence, the prize is
for recent work within the field of
colloid and interface science.

ECIS leden

Jaarlijks

2021 (nog geen
nominatieformulier
op site

30-apr-21

NWO-ENW, overzicht prijzen/awards nationaal en internationaal (peildatum 1feb021)

Internationaal

E-MRS awards : Graduate
Student Awards

Graduate students whose academic
achievements and current materials
research display a high level of excellence
and distinction. E-MRS seeks to recognize
students of exceptional ability who show
promise for significant future
achievement in materials research.

E-MRS Young Researcher Awards (YRA) Open nominatie
are intended to honor and encourage
graduate students whose academic
achievements and current materials
research display a high level of
excellence and distinction. E-MRS seeks
to recognize students of exceptional
ability who show promise for
significant future achievement in
materials research.

Jaarlijks

2021

30-apr-21

Nationaal

KNCV Piet Bennema Prijs
voor Kristalgroei

Onderzoekers die hun onderzoek
grotendeels aan een Nederlandse
universiteit of een Nederlands bedrijf
hebben verricht, en in de afgelopen drie
jaar hun proefschrift met succes hebben
verdedigd dan wel een wetenschappelijk
artikel hebben gepubliceerd.

Een jonge onderzoeker die hoogstaand
wetenschappelijk onderzoek heeft
verricht op het gebied van de
kristalgroei, zoals blijkt uit een
wetenschappelijke publicatie of een
proefschrift.

Driejaarlijks
(laatste
uitreiking in
2018)

2021

30-apr-21

Internationaal

FEMS awards : Masters
Thesis Award

The Federation of European Materials
Science Societies (FEMS) bi-annually
awards the best Masters thesis in Europe
on Materials Science and Engineering,
presented in any Academic Institution
from the country of any FEMS member
Society.

award is intended to recognize the best The FEMS National Societies
Masters Thesis on Materials Science
and Engineering, presented in any
Academic Institution from the country
of any FEMS member Society. The
FEMS National Societies may nominate
one candidate per year. To be eligible
the Masters Thesis should have been
obtained up to a maximum of two
academic years before the FEMS final
takes place. The European final of the
FEMS Masters Thesis Award will take
place during the FEMS Junior
EUROMAT conference.

Jaarlijks

2021 (nog geen
nominatieformulier
op site

1-mei-21

Nationaal

Huibregtsenprijs 2021
(Stichting De Avond van
Wetenschap &
Maatschappij)

Onderzoekers, werkzaam in een van de
Nederlandse publieke
onderzoeksinstellingen

Voor een onderzoeksproject dat
wetenschappelijk vernieuwend is en
dat zicht biedt op een
maatschappelijke toepassing.

Jaarlijks

2021

15-mei-21

NWO-ENW, overzicht prijzen/awards nationaal en internationaal (peildatum 1feb2021)

Promotor of begeleider

Op uitnodiging: besturen van
universiteiten en wetenschappelijke
instellingen,

Nationaal

KNCV Gouden medaille

Onderzoekers die niet ouder zijn dan 40
jaar op de nominatiedeadline.

Onderzoekers die zich bijzonder
hebben onderscheiden op gebied van
chemisch speurwerk in de breedste zin

Open nominatie

Jaarlijks

Nationaal

KNCV Van Marum Penning

Chemici die een bijzondere bijdrage
leveren aan de ontwikkeling en betekenis
van de chemie voor de maatschappij.

Chemici die een bijzondere bijdrage
leveren aan de ontwikkeling en
betekenis van de chemie voor de
maatschappij.

KNCV leden

Om het jaar
(laatste
uitreiking 2018)

(dit jaar 2021
gesloten voor
nominaties)

Internationaal

Alajos Kálmán Prize

The nominee must have a clear affiliation
with the ECA, directly associated with
crystallography and be a listed member of
the World Directory of Crystallography.
The nominee shall not hold a current
position on the ECA Executive Committee
or on ECA SIG13 or be a member of the
current Alajos Kálmán Prize Committee.

Voor uitzonderlijke bijdragen aan het
veld van de structural sciences in de
afgelopen 5-10 jaar.

Nominators may be ECA Individual
Members, or any person from a
national member of ECA, or any
Corporate Affiliated Member. The
nominator must ensure a signed
acceptance of the nomination by the
nominee. The nominator must indicate
briefly why the candidate is nominated
and may include matters such as
publication record and the impact of
his/her research in the scientific
community.

Jaarlijks

2021

1-jun-21

Internationaal

Erwin Felix Lewy Bertaut
Prize

Jonge onderzoekers die minder dan 8 jaar
geleden hun proefschrift hebben
verdedigd en die een duidelijke link
hebben met de ECA/ENSA regio.

Voor jonge onderzoekers die een
belangrijke experimentele,
methodologische of theoretische
bijdrage hebben geleverd aan
onderzoek dat gebruik maakt van
kristallografie of neutron scattering
methoden.

Leden van de ECA/ENSA

Jaarlijks

2021

1-jun-21
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2021

31-mei-21

31-mei-21

