PROFESSOR IAN CHUBB
Short Biographical Note
Professor Chubb AC is Australia’s Chief Scientist since 2011. He was previously Vice-Chancellor of the
Australian National University (2001-2011) and of Flinders University of South Australia and has
served as Chair of the Higher Education Council and the National Board of Employment, Education and
Training, among others. In 2006 Professor Chubb was made a Companion in the Order of Australia for
“service to higher education, including research and development policy in the pursuit of advancing the
national interest socially, economically, culturally and environmentally, and to the facilitation of a
knowledge-based global economy”.
Australia’s Chief Scientist provides high-level independent advice to the Australian Prime Minister on
matters relating to science, technology and innovation, and is Executive Officer of the Prime Minister’s
Science, Engineering and Innovation Council. As a champion of science, research and the role of
evidence in the community and in the government, the Chief Scientist plays a key role in promoting
education, research, innovation, community engagement and international cooperation as pillars for
successful economies and societies.

Ο Καθηγητής κ. Chubb AC είναι ο Επιστημονικός Διευθυντής της Αυστραλίας από το 2011. Στο
παρελθόν υπήρξε Αναπληρωτής Πρύτανης του Australian National University (2001-2011) και του
Πανεπιστημίου Flinders της Νοτίου Αυστραλίας και υπηρέτησε επίσης ως Επικεφαλής του Συμβουλίου
Ανώτατης Εκπαίδευσης και του Εθνικού Συμβουλίου Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
μεταξύ άλλων. Το 2006, ο Καθηγητής κ. Chubb τιμήθηκε από την Αυστραλία για «τις υπηρεσίες του
στην ανώτατη εκπαίδευση, τη διαμόρφωση πολιτικής Έρευνας και Ανάπτυξης για την προώθηση του
εθνικού συμφέροντος σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, και για τη
βελτίωση μίας παγκόσμιας οικονομίας που βασίζεται στη γνώση».
Ο Επιστημονικός Διευθυντής της Αυστραλίας παρέχει στο ανώτατο επίπεδο, ανεξάρτητες
συμβουλευτικές υπηρεσίες στον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας επί θεμάτων που σχετίζονται με τις
επιστήμες, την τεχνολογία και την καινοτομία, και είναι Εκτελεστικός Διευθυντής του Συμβουλίου
Επιστημών, Μηχανικής και Καινοτομίας του Πρωθυπουργού. Ως υπερασπιστής των επιστημών, της
έρευνας και του ρόλου που διαδραματίζουν τα επιστημονικά στοιχεία κοινωνία και στην κυβέρνηση, ο
Επιστημονικός Διευθυντής κατέχει κομβικό ρόλο στην προώθηση της εκπαίδευσης, της έρευνας, της
καινοτομίας, της κοινωνικής συμμετοχής και της διεθνούς συνεργασίας, ως πυλώνες για επιτυχημένες
οικονομίες και κοινωνίες.

