VOORWAARDEN SCRIPTIEPRIJS

De vereniging wil studenten, kennisinstellingen en stagebedrijven motiveren en stimuleren
om kwalitatief onderzoek te doen naar alle onderwerpen die te maken hebben met sourcing.
Onderstaand informatie over de voorwaarden en het proces:
- Aanmelden kan gedurende het hele jaar, maar uiterlijk voor 1 december, door de
scriptie en contactgegevens te sturen naar secretariaat@sourcingnederland.nl
- De scriptie dient te zijn goedgekeurd door een HBO- of WO-instelling en niet langer
dan twee jaar geleden te zijn afgerond.
- De jury bestaat uit drie tot vijf personen en wordt samengesteld en staat onder leiding
van de voorzitter van de jury, zijnde het bestuurslid kennisinstellingen.
- Opdracht aan de jury is om zonder vooroordeel de aangemelde scripties te
beoordelen, de genomineerden vast te stellen en een winnaar toe te wijzen.
- De genomineerden worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking, tijdens welke de jury
een toelichting geeft.
- De prijs bestaat uit een geldprijs van EUR 3.000 voor een studiereis naar keuze. Dit
bedrag wordt alleen uitgekeerd indien:
o De winnaar binnen 3 maanden na de bekendmaking een plan indient bij het
bestuur;
o Het plan een reis- of studiedoel omschrijft verband houdende met zijn/haar
scriptie of met (out)sourcing in het algemeen;
o Het plan wordt ingediend voorzien van een onkostenbegroting;
o De reis of studie binnen 6 maanden wordt gestart;
o De winnaar na afloop een verslag doet in de vorm van een persoonlijke en/of
schriftelijke presentatie;
o Het bovengenoemde plaatsvindt binnen 12 maanden na het winnen van de
prijs.
- Het verantwoordelijk bestuurslid beoordeelt samen met de verenigingsdirecteur of het
studie- cq. onderzoeksplan voldoet aan de voorwaarden;
- Het is mogelijk dat de winnende scriptie is geschreven door meer dan één persoon,
het geldbedrag blijft in totaal EUR 3.000,-;
- Eventuele discussies over procedures, beoordeling genomineerden, toewijzen
winnaar of toekenning en uitvoering van de scriptieprijs zullen worden voorgelegd
aan het bestuur die hierover een bindende uitspraak doet.

