Reglement “Award voor beste ontwikkelingsrelevante masterproef” UHasselt
Deelnemers
Artikel 1
Deze competitie, genaamd “Award voor beste ontwikkelingsrelevante masterproef UHasselt” (hierna:
de Wedstrijd), staat open voor iedere student die in het kader van een masteropleiding aan
UHasselt/tUL- campus UHasselt een masterproef schreef over een ontwikkelingsrelevant onderwerp.
Het is hierbij niet noodzakelijk dat de student effectief in een ontwikkelingsland aanwezig is geweest
voor zijn/haar onderzoek.
Enkel masterproeven die succesvol werden verdedigd in de 1ste zittijd van het huidige academiejaar
en masterproeven die succesvol werden verdedigd in de 2de zittijd van het afgelopen (vorige)
academiejaar komen in aanmerking voor deze competitie. De deelnemer verleent de jury
toestemming om navraag te doen bij de opleiding of de masterproef werd beoordeeld als ‘geslaagd’
tussen 15 augustus 2020 en 15 juli 2021.
Alleen de auteur(s) van een masterproef kan/kunnen geldig een inzending doen overeenkomstig
artikel 3 van dit reglement. Inzendingen ingediend door een derde zijn ongeldig en worden niet
beoordeeld door de jury.
Artikel 2
Door het indienen van de masterproef in het kader van deze competitie, verklaart elke deelnemer
op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan in te stemmen.
Opdracht
Artikel 3
Elke deelnemer dient uiterlijk op 16 juli, om 11.59u (’s middags) zijn inzending in. Laattijdige
inzendingen worden niet meer toegelaten tot de wedstrijd en worden niet beoordeeld door de jury.
De inschrijving voor de Wedstrijd gebeurt online. De inzending van elke deelnemer bevat:

o
o
o
o
o

een digitale versie van het inschrijvingsformulier;
een digitale versie (Word of pdf) van de masterproef in Nederlands of Engels;
een digitale versie (Word of pdf) van een begrijpelijk en publiceerbaar ‘journalistiek artikel’ over
de scriptie van max. 1000 woorden (in het Nederlands voor Vlaamse studenten, Engels voor
internationale studenten);
bij het journalistiek artikel kunnen grafieken of foto's toegevoegd worden; (max. 1 pdf)
een digitale versie van de bibliografie.

Alleen inzendingen die alle opgesomde bijlagen bevatten, zijn geldig. Ongeldige inzendingen worden
niet toegelaten tot de wedstrijd en worden niet beoordeeld door de jury.
Rechten
Artikel 4
De inzending van een masterproef in het kader van deze Wedstrijd houdt geen overdracht van
auteursrecht in, noch andere met het auteursrecht samenhangende bevoegdheden met uitzondering
van het in artikel 5 bepaalde.
De deelnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van het 'journalistiek artikel' en de masterproef.
De wedstrijdorganisatie, noch de UHasselt/tUL draagt hierin enige verantwoordelijkheid.
Artikel 5
UHasselt verwerft het kosteloze, niet-exclusieve recht om de inzendingen te gebruiken voor
journalistieke publicaties over de wedstrijd. De deelnemer wordt hierin steeds bij naam vermeld.

De deelnemer vrijwaart UHasselt voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op
auteursrechten.
Jurering
Artikel 6
De jury wordt benoemd door de dienst internationalisering en ontwikkelingssamenwerking van de
UHasselt en bestaat uit (een meerderheid van) externe en interne leden. Indien zij dit noodzakelijk
acht, kan de jury het advies van externe deskundigen inwinnen voor de beoordeling van de
masterproef. De juryleden stellen onder hen een Voorzitter aan.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.
Juryleden kunnen niet deelnemen aan een beoordeling van de inzending van een bloed- of
aanverwant(e).
Artikel 7
Alle inzendingen worden beoordeeld op vier criteria:
•
•
•
•

Ontwikkelingsrelevantie;
impact (in UHasselt, in ontwikkelingslanden);
duurzaamheid van de resultaten;
schrijfstijl en leesbaarheid.

De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de Award niet uit te reiken.
Resultaten
Artikel 8
Deelnemers ontvangen na 20 juli een bevestiging van de ontvangst van hun inzending. In september
volgt het bericht of zij tot de “shortlist” behoren, de lijst met 3 genomineerden per categorie
(‘Vlaamse student’ of ‘Internationale student’). In november worden op de jaarlijkse prijsuitreiking
de 2 uiteindelijke winnaars bekend gemaakt.
Prijzen
Artikel 9
Er zijn 2 winnaars voor de “Award voor beste ontwikkelingsrelevante masterthesis”. Een Vlaamse en
een internationale student. Deze winnaars ontvangen een prijs ter waarde van 800 euro. De 4 overige
gerangschikten op de shortlists ontvangen een prijs ter waarde van 100 euro.
Slotbepaling
Artikel 10
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.

