Scriptieprijzen 2018-2019 (NL)
Voorwaarden
-

-

-

In aanmerking komen de eindwerken waarmee een bachelor of (research)master-opleiding
aan de Vrije Universiteit Amsterdam wordt afgesloten.
De eindwerken worden voorgedragen door het faculteitsbestuur; studenten kunnen niet zelf
hun eindwerk voordragen.
De voorgedragen eindwerken dienen bij voorkeur met een 9 of hoger beoordeeld te zijn. Bij
uitzondering kan een eindwerk dat met een 8.5 is beoordeeld ingediend worden, mits
voorzien van een zeer gemotiveerde voordracht.
De voorgedragen eindwerken dienen vergezeld te gaan van een samenvatting in het
Nederlands of Engels. Dit kan ook de samenvatting betreffen die al in het eindwerk is
opgenomen.
Een eindwerk dat door meerdere studenten is geschreven, komt ook in aanmerking voor
prijstoekenning. Het eventueel toe te kennen prijsbedrag zal worden verdeeld.
Coproducties van studenten en medewerkers komen niet in aanmerking.
Alleen eindwerken uit het academische jaar 2018-2019 komen in aanmerking.
Voor dit jaar gelden onderstaande maximale voordrachten per faculteit:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ACTA
AUC
FGB
SBE
FGW
FRT
RCH
FSW
VUmc
Beta

1 bachelor
1 bachelor
2 bachelor
3 bachelor
1 bachelor
1 bachelor
2 bachelor
2 bachelor
1 bachelor
4 bachelor

1 master
1 master
2 master
1 master
1 master
1 master
1 master
1 master
2 master

Criteria
De jury beoordeelt de inzendingen op basis van de volgende criteria:
-

Wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit.
Goede stijl en leesbaarheid: de eindwerken moeten plezierig lezen en toegankelijk zijn.

Procedure
Faculteitsbesturen kunnen tot uiterlijk dinsdag 15 oktober 2019 digitaal een eindwerk voordragen
bij de secretaris van de jurycommissie: Tim Lampe (t.lampe@vu.nl)
-

-

De voordracht dient tenminste vergezeld te gaan van een korte inhoudelijk gemotiveerde
aanbevelingsbrief van het faculteitsbestuur, waaruit blijkt waarom het genomineerde
eindwerk gekozen is.
zakelijke informatie zoals:
o naam van de opleiding, titel van het eindwerk;
o namen en e‐mailadressen van eindwerkbegeleiders.

-

Indieners en betreffende studenten krijgen een bevestiging van ontvangst.
Genomineerden en niet-genomineerden worden samen met de faculteitsbesturen in
december op de hoogte gebracht van de nominatie voor de shortlist.
De winnaar van de VU Scriptieprijzen ’18 – ’19 zal bekend worden gemaakt bij het VU
Nieuwjaarsgala op 23 januari 2020.
Te laat ingediende voordrachten of voordrachten met onvolledige bescheiden worden niet
in behandeling genomen.
De winnaars van de bachelor- en masterscriptieprijs ontvangen ieder € 2.000 en worden
door Alumni Relaties gekoppeld aan een voor hem of haar interessante VU-alumnus.

Thesis Awards 2018-2019 (Eng)
Requirements
-

The final projects of the following degree programmes at VU Amsterdam are eligible for the
Thesis Awards: Bachelor’s, Master’s or Research Master’s.
The final projects are nominated by the Faculty Board.
Ideally, the final projects nominated should have been given a grade of 9 or above. An
exception may be made for final projects given a grade of 8.5, provided that they are
accompanied by a well-argued letter of recommendation.
The final projects nominated must be accompanied by a summary in Dutch or English (max.
two sides of A4) worded in a way that is accessible to readers with no specialist knowledge
of the field.
A final project produced by several students is also eligible for an award. Any sum awarded
will be divided among all contributors.
Projects coproduced by students and staff are not eligible.
Eligibility is restricted to final projects graded in the 2018-2019 academic year.
For this year, the following faculty limits on nominations apply:
Faculty
ACTA - Dentistry
Amsterdam University College
Faculty of Behavioural and Movement Sciences
School of Business and Economics
Faculty of Humanities
Faculty of Religion and Theology
Faculty of Law
Faculty of Social Sciences
VU Medical Center Amsterdam
Faculty of Science

Bachelor
1
1
2
3
1
1
2
2
1
4

Master
1
1
2
1
1
1
1
1
2

Criteria
The jury assesses the entries on the basis of the following criteria:
-

Research quality and originality.
Good style and readability: the final projects must be accessible and enjoyable to read.

Procedure
-

The closing date for submissions is 15 October 2019: and nominations should be sent by
email to Tim Lampe (t.lampe@vu.nl).
The nomination must be accompanied by a well-argued letter of recommendation from the
Faculty Board stating why this particular final project has been nominated.
- The nomination must be accompanied by the student’s CV and
- practical information such as:
• the name of the degree programme and the title of the final project;
• the names and email addresses of the final project supervisors and the
members of staff who wrote the letters of recommendation.
- The applicants and students concerned receive confirmation of receipt.
- In December, the shortlisted nominees and those who did not make the shortlist will
be informed by email, along with the Faculty Board.

-

The winners of the 2018-2019 VU Thesis Awards will be announced at the VU New
Years Gala on 23 January 2020.
Nominations submitted after the deadline or without full documentation will be
rejected without further consideration.
The winners of the Bachelor- and Master Thesis Award will receive each a €2,000
prize. In addition. Alumni Relations will link the winners to a top-level VU alumnus.

