REGLEMENT BA- EN (RE)MA SCRIPTIEPRIJS FACULTEIT RELIGIE EN THEOLOGIE
1. VOORWAARDEN DEELNAME
1.1
Voor beoordeling door de jury komen Ba- en (Re)Ma afstudeerscripties in aanmerking op grond waarvan
de inzender tussen 1 september en 31 augustus van een academisch jaar een masterdiploma heeft
behaald aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.
1.2
Er is jaarlijks een prijs voor de beste bachelorscriptie en de beste (research)masterscriptie.
1.3
De ingezonden scriptie dient als afstudeerscriptie geschreven te zijn en met minimaal een 9 beoordeeld te
zijn.
1.4
De scriptie dient volledig en onvoorwaardelijk beschikbaar te zijn voor leden van de jury en meelezers. De
scriptie dient openbaar te zijn: er zijn geen beperkingen voor geïnteresseerden die de scriptie willen
inzien, tenzij daar om auteursrechtelijke of privacy redenen belemmeringen voor zijn. Deze
belemmeringen moeten in dat geval gemotiveerd voorgelegd aan de jury ter besluitvorming over de
uitzondering.

2. VOORDRACHT SCRIPTIE
2.1
De jury krijgt de scripties van het Onderwijsbureau en bepaalt vervolgens de voorselectie en rapporteert
de bevindingen en aanbevelingen voor een voordracht aan de opleidingscommissie. De
opleidingscommissie doet een voordracht van een eindwerk.
2.2
De voordracht moet in de Nederlandse of Engelse taal zijn geschreven met uitzondering van de ReMascripties die uitsluitend in het Engels geschreven dienen te worden.
2.3
De jury kan afwijken van het onder 2.2 gestelde bij een gemotiveerd verzoek daartoe.
2.4
Schrijvers van genomineerde scripties worden op de hoogte gesteld. De prijswinnaars worden jaarlijks
bekendgemaakt op de Graduation Day. De prijswinnaars en hun scriptiebegeleiders worden tijdig op de
hoogte gesteld van de nominaties. De prijswinnaars worden vermeld op de website van de faculteit en
sociale media (Facebook).

3. BEOORDELINGSCRITERIA
3.1
Inzendingen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit, als mede op de drie
speerpunten van het FRT-profiel: de gerichtheid op academische excellentie, op levensbeschouwelijke
betrokkenheid en maatschappelijke relevantie, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van
studielast.
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4. JURERING
4.1
De jury wordt benoemd door het Faculteitsbestuur FRT van de Vrije Universiteit Amsterdam. De jury
bestaat uit docenten en hoogleraren van de twee afdelingen.
4.2
De jury heeft het recht om bij een onvoldoende aantal voordrachten en/of onvoldoende niveau van de
inzendingen de scriptieprijzen niet uit te reiken.
4.4
De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de scripties het advies van externe deskundigen in te
winnen.
4.5
De juryleden lezen alle genomineerde scripties - zonder de beoordelingsformulieren van de begeleiders
en - bepalen in overleg de prijswinnaars.

5. PRIJZEN
5.1
De prijs bedraagt €250 (tweehonderdvijftig euro) per categorie. Indien gewenst kan de jury besluiten ook
een aanmoedigingsprijs van €100 uit te reiken.
5.2
De winnaars worden voorgedragen voor de VU-scriptieprijs.

6. SLOTBEPALING
6.1
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.
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REGULATIONS BACHELOR’S AND (RESEARCH) MASTER’S THESIS PRIZE
FACULTY OF RELIGION AND THEOLOGY
1. PARTICIPATION CONDITIONS
1.1
Bachelor’s and (Research) Master’s graduation theses are eligible for assessment by the jury, on the basis
of which the entrant has obtained a master's degree between 1 September and 31 August of an academic
year at the Faculty of Religion and Theology.
1.2
There is an annual prize for the best Bachelor's thesis and the best (Research) Master's thesis.
1.3
The submitted thesis must be written as a graduation thesis and must have been assessed with at least a
9.
1.4
The thesis must be fully and unconditionally available to members of the jury and readers. The thesis
must be public: there are no restrictions for interested parties who want to view the thesis, unless there
are obstacles for copyright or privacy reasons. In such a case, these obstacles must be substantiated and
submitted to the jury for decision on the exception.

2. THESIS PRESENTATION
2.1
The jury receives the theses from the Education Office and then determines the pre-selection and reports
the findings and recommendations for a nomination to the study programme committee. The study
programme committee makes a recommendation for a final project.
2.2
The nomination must be written in Dutch or English, with the exception of the Research Master’s theses
that must be written exclusively in English.
2.3
The jury can deviate from the provisions under 2.2 in the case of a motivated request.
2.4
Writers of nominated theses will be informed. The prize winners are announced annually on the
Graduation Day. The prize winners and their thesis supervisors will be informed of the nominations in a
timely manner. The prize winners are listed on the website of the faculty and social media (Facebook).

3. ASSESSMENT CRITERIA
3.1
Entries are assessed on scientific quality and originality, as well as on the three spearheads of the FRT
profile: the focus on academic excellence, on philosophical involvement and social relevance, taking into
account the size of the study load.
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4. JUDGING
4.1
The jury is appointed by the FRT Faculty Board of VU Amsterdam. The jury consists of teachers and
professors from the two departments and (educational) disciplines.
4.2
The jury has the right not to award the thesis prizes in the case of an insufficient number of nominations
and / or insufficient level of thesis.
4.4
The jury has the right to seek the advice of external experts when evaluating the theses.
4.5
The jury members read all nominated theses - without the assessment forms of the supervisors and determine the prize winners in a mutual consultation.

5. PRICES
5.1
The price is €250 (two hundred and fifty euros) per category. If desired, the jury may also decide to award
an incentive prize of €100.
5.2
The winners are nominated for the VU thesis prize.

6. FINAL PROVISION
6.1
In all cases not covered by these rules, the chairman of the jury decides.

