Reglement Scriptieprijs Sustainable Society en Provincie Groningen 2017
Doelstelling:
•

Scripties die van maatschappelijk belang zijn voor de provincie Groningen onder aandacht
brengen van een breder publiek en van beleidsmakers.

•

Studenten stimuleren scriptieonderzoek te doen met maatschappelijke relevantie voor de
regio, in het bijzonder op gebied van de duurzame ontwikkeling van de provincie. De scriptie
kan daarbij aandacht besteden aan de gevolgen van de gaswinning.

•

Talentvolle studenten in contact brengen met bestuurders en beleidsmakers om nieuwe
samenwerking, wetensschappelijke en maatschappelijke innovatie te bevorderen.

Deelnemers:
•

Deelnemers die hun scriptie insturen geven daarmee aan op de hoogte te zijn van dit
reglement en met de inhoud ervan akkoord te gaan

•

Deelname staat open voor alle (oud-)masterstudenten van de Rijksuniversiteit Groningen.

•

Wanneer je je scriptie opstuurt geef je ons toestemming om deze te publiceren op onze
website en anderszins aan te wenden voor publicitaire doelen

•

De winnaar krijgt een geldprijs van €1000,-, de tweede plek een geldprijs van €500,- en de
derde plek een geldprijs van €250,-.
o

Sustainable Society heeft het recht om de prijs niet uit te keren wanneer de
inzendingen naar de mening van de jury niet het gewenste niveau hebben.

Procedure:
•

•

De volgende vier bestanden moeten vóór 1 juni 2017 worden opgestuurd via het formulier
op deze website:
•

De scriptie in pdf

•

(Een link naar) de visualisatie

•

Een samenvatting van maximaal één A4

•

Een ProgressWWW-print met het cijfer

Bij een groot aantal inzendingen zullen de scripties eerst beoordeeld worden door een jury
bestaande uit wetenschappers en professionals uit verschillende werkvelden. Deze maken
een eerste selectie op basis van wetenschappelijk niveau. De uiteindelijke winnaar zal
worden gekozen door een tweede jury. Deze bestaat uit bestuurders, overheden en
bewoners.

•

Na inzending krijg je uiterlijk binnen een week een ontvangstbevestiging. In juni 2017 wordt
met iedereen contact opgenomen of je bij de genomineerden zit of niet.

•

Kanshebbers moeten beschikbaar zijn op de datum van de uitreiking.

De scriptie:
•

Het gaat om een masterscriptie.

•

De scriptie die naar ons is opgestuurd is de versie waar het eindcijfer op is gebaseerd.

•

De scriptie is ingeleverd in studiejaar 2015-2016 of in studiejaar 2016-2017.

•

De scriptie heeft een link met de effecten van gaswinning of duurzame ontwikkeling in
Groningen.

•

De scriptie wordt begeleid door een samenvatting van één A4.

•

De scriptie hoeft niet te voldoen aan een bepaalde opmaak of stijl (zoals bijv. APA, MLA of
Chicago).

•

De scriptie mag zowel in het Nederlands als in het Engels geschreven zijn.

•

Het eindcijfer is minimaal 7,5.

De visualisatie:
•

Leg de inhoud of de resultaten van je scriptie uit in bijvoorbeeld een infographic, video,
animatie of andere visualisatie. Let erop dat een filmpje maximaal één minuut mag duren en
een infographic snel te begrijpen moet zijn.

•

Wees creatief!

