
Reglement Diversiteitsprijs UHasselt 2017 

 

 

De ‘Diversiteitsprijs UHasselt 2017’ is een blijk van waardering voor een student of groep van 

studenten uit de groep van de Nieuwe Belgen, die door inzet of acties de deelname van jongeren aan 

hoger onderwijs duidelijk hebben bevorderd. 

1. Een student of groep studenten dient, om in aanmerking te komen voor de nominatie, aan volgende 

criteria te voldoen: 

o Studeren of gestudeerd hebben aan de Universiteit Hasselt; 

o Een voorbeeldfunctie vervullen ter bevordering van de deelname van Nieuwe Belgen aan het 

hoger onderwijs, met respect voor de eigen culturele identiteit; 

o Een bijzondere prestatie geleverd hebben op wetenschappelijk, cultureel of maatschappelijk 

vlak; 

o In België gedomicilieerd zijn. 

  

2. De voordracht voor de prijs gebeurt door de kandidaat zelf of door derden (bijvoorbeeld: de 

studentenraad, de onderwijsraad, een faculteitsraad van de Universiteit Hasselt, de provinciale 

integratieraad, de redactie van het Belang van Limburg, een in een Limburgse gemeente erkende 

koepel van de allochtone gemeenschappen), en dit in overleg met de kandidaat.  

  

3. De prijs wordt slechts eenmaal aan dezelfde persoon uitgereikt. 

  

4. De jury bepaalt zelf haar wijze van besluitvorming. Ze kan ook beslissen geen prijs uit te reiken. Er 

kan over de beslissingen geen discussie met derden worden gevoerd. 

  

5. De Universiteit Hasselt en het Belang van Limburg voeren de nodige publiciteit voor de prijs. 

  

6. De jury van de prijs wordt voorgezeten door de rector, en heeft o.m. als leden: de vicerector 

onderwijs, de decanen van de faculteiten Wetenschappen, Bedrijfseconomische Wetenschappen, 

Rechten, Geneeskunde en Levenswetenschappen, Industriële Ingenieurswetenschappen, Architectuur 

en Kunst, vertegenwoordigers van de redactie van Het Belang van Limburg, vertegenwoordigers uit 

de allochtone gemeenschappen van Limburg, de laureaat van het voorgaande jaar en één student, 

aangeduid door de Studentenraad. De beheerder van de UHasselt is secretaris. De jury kiest uit de 

voordrachten een winnaar. 

  

7. De prijs wordt uitgereikt bij de opening van het academisch jaar en bestaat uit een geldprijs van 

1.500 euro. 

De voordracht dient via het kandidaatstellingsformulier, uiterlijk op 1 september 2017 

elektronisch toegezonden te worden aan het rectoraat van de Universiteit Hasselt, 

rectoraat@uhasselt.be. 
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