
faculteit der letteren beleidsafdeling

REGLEMENT IMPACT AWARD – Facultaire voorronde

1.1.1 Artikel 1 Onderscheiding

1. Jaarlijks onderscheidt de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen

bijzondere prestaties van haar onderzoekers en studenten op het gebied van

kennisbenutting met de Facultaire nominatie voor de RUG Impact Award. Onder

kennisbenutting wordt verstaan het verbinden van wetenschappelijk onderzoek aan een

professionele en/of maatschappelijke (waaronder economische) praktijk.

2. De prijs wordt uitgereikt in twee categorieën: onderzoekers en studenten. Per categorie is

er één prijswinnaar of prijswinnend team van maximaal 4 personen en twee eervolle

vermeldingen. In het vervolg wordt gesproken over “de student” en “de wetenschapper”,

waarmee ook een eventuele team-voordracht wordt bedoeld.

3. De winnende student en onderzoeker ontvangen een prijs van € 500 ter vrije besteding en

een nominatie voor de RUG Impactprijs, waar respectievelijk € 2500 en € 5000 gewonnen

kan worden.

4. De prijs wordt bij voorkeur uitgereikt tijdens het Letteren festival.

1.1.2 Artikel 2 Voordrachten

1. Het Faculteitsbestuur nodigt jaarlijks alle stafleden van de faculteit tussen 15 juni en 1

september uit om kennisbenuttingsprojecten van studenten en onderzoekers die onder hun

supervisie hebben gewerkt voor te dragen voor de onderscheiding als bedoeld in artikel 1. Bij

deze planning is uitgegaan van een Letterenfestival dat half september plaatsvindt, hiervan

kan afgeweken worden.

2. Met kennisbenuttingsproject wordt bedoeld dat er op basis van wetenschappelijk onderzoek

impact is gerealiseerd. Voor wetenschappers dient de impact gebaseerd te zijn op

gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. De impact moet in de twee jaar voorafgaand aan

de sluitingsdatum gerealiseerd zijn. Voor het wetenschappelijk onderzoek geldt geen

verjaringsregel. Voor studenten dient de impact gebaseerd te zijn op een scriptie of

onderzoeksproject in het kader van de studie uit het academisch jaar vóór de RUG Impact

Award sluitingsdatum van 1 december.

3. Voor voordracht komen in aanmerking:

a. Wetenschappers in dienst bij de Faculteit der Letteren (met p-nummer;

tenminste 0-aanstelling) die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet

hebben bereikt op het moment van de sluitingsdatum van de

voordrachten;

b. Studenten die in het academisch jaar vóór de sluitingsdatum van 1

december stonden ingeschreven bij één van de opleidingen van de

Faculteit der Letteren.

4. Een voordracht bestaat uit:

● Het hiertoe bestemde nominatieformulier (voor studenten c.q. medewerkers);

● Een beknopt curriculum vitae (maximaal 1 A4) voor elke genomineerde;

● Een wetenschappelijke publicatie c.q. scriptie/onderzoeksproject op basis waarvan

impact is gegenereerd;
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● Het ingevulde en ondertekende formulier van een niet-universitaire partners die niet

medewerker of student van de Rijksuniversiteit Groningen is om de gerealiseerde

impact aan te tonen;

● Een bijlage die de gerealiseerde impact illustreert (bijv. een product/dienst of verslag

van een activiteit); dit is facultatief.

5. Het nominatieformulier, het curriculum vitae en de overige documenten

mogen zowel in het Engels als in het Nederlands opgesteld worden. Voor de

uiteindelijke facultaire winnaars geldt dat het nominatieformulier en het CV

voor de RUG Impactprijs in het Engels moeten worden aangeleverd.

6. De voordrachten worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

a. Impact;

b. Samenwerking met niet-universitaire partners;

c. Kwaliteit van de wetenschappelijke publicatie c.q. de scriptie/het

onderzoeksproject.

7. Uit de voordrachten nomineert de beleidsafdeling drie tot vijf onderzoekers en

drie tot vijf studenten die aan een deskundige jury worden voorgelegd. De

genomineerden mogen zich presenteren op het Letterenfestival en de jury kiest

één van de genomineerde onderzoekers en één van de genomineerde studenten

tot facultaire Impact Award winnaar.

1.1.3 Artikel 3 Jury

1. Het Faculteitsbestuur stelt jaarlijks een jury samen van ten minste drie en ten hoogste

zeven leden. In de jury dient deskundigheid aanwezig te zijn op het gebied van

kennisbenutting in haar volle breedte.

2. De jury beoordeelt de ingediende voorstellen aan de hand van de in het zesde lid van artikel

2 vermelde criteria.

3. De beslissing over de toekenning van de facultaire Impact Award geschiedt bij

meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen beslist de stem van de

voorzitter.

4. De facultaire jury reikt de facultaire prijzen uit en geeft de beleidsmedewerker

kennisbenutting inzicht in de motivatie van zijn keuze en eventuele adviezen voor

verbeteringen in het dossier. De beleidsmedewerker draagt verder zorg voor de definitieve

voordracht van de facultaire winnaars als kandidaten voor de RUG Impact Award.

5. Over de beslissing van de jury wordt niet gecorrespondeerd.

1.1.4 Artikel 4 Besluit

1. Het Faculteitsbestuur beslist vóór 30 november of het de voordracht van de jury met

betrekking tot de nominatie van de facultaire winnaars voor de RUG Impact Award

overneemt.
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2. Het Faculteitsbestuur stelt de kandidaten terstond op de hoogte van zijn besluit en

informeert hen over het vervolg.

Voor inspirerende voorbeelden op het gebied van kennisbenutting in de faculteit zie:

https://www.rug.nl/let/organization/letteren-en-samenleving/
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