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Reglement VBI Student Research Awards – Editie 2020 
 

ART.1 

De Alumnivereniging van afgestudeerden van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en 
Faculteit Industriële ingenieurswetenschappen van KU Leuven (VBI) reikt jaarlijks de VBI 
Student Research Award uit. Hiermee wordt de beste masterproef van dat promotiejaar 
bekroond. 

ART.2 

De hoofdprijs bedraagt € 500. De overige drie laureaten ontvangen € 100. 

ART.3 

Alle masterproeven van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (FBIW) én faculteit 
Industriële Ingenieurswetenschappen (FIIW) komen in aanmerking om deel te nemen aan 
deze wedstrijd. Voor 2020 slaat dit op de afgelegde masterproeven tussen september 2019 en 
juni 2020. Studenten kunnen zich na overleg met de betrokken promotor kandidaat stellen 
door een populariserend artikel in te sturen, zoals bepaald in artikel 4. Ook confidentiële 
thesissen kunnen na overleg met de promotor deelnemen aan de wedstrijd en zullen gepast 
behandeld worden. 

ART.4 

De kandidaten dienen een artikel in voor hun kandidatuur (max. 400 woorden) waarin ze 
uitleggen waarover hun masterproef gaat. De kandidaat houdt hier steeds het doelpubliek in 
gedachte, zijnde het publiek van de Bio-ingenieus of ConnectING (alle alumni van de FBIW 
én FIIW). Belangrijke aandachtspunten zijn de context van de thesis, belangrijke bevindingen 
of originele methodieken, klaar en duidelijk uitgelegd, rekening houdend met het breed 
publiek. Het is eveneens mogelijk om een illustratie (maximaal 1) toe te voegen aan dit artikel. 
Dit stuur je samen met een pdf-versie van je masterproef op naar studentenprijzen@vbi-
kuleuven.be. De deadlines zijn bepaald in artikel 8. 

ART.5 

VBI stelt een onafhankelijke jury samen. Deze evalueert de inzendingen op basis van de 
aandachtspunten zoals gespecifieerd in artikel 4. De jury maakt een preselectie van 6 
kandidaten. Van deze 6 kandidaten wordt de masterproef zelf meer in detail bekeken. De jury 
maakt dan een selectie van 4 laureaten (3 van FBIW en 1 van FIIW) die mogen presenteren op 
het slotevent. De uitkomst van de preselectie wordt bekendgemaakt op 3 juli 2020 via sociale 
media en de laureaten worden ook persoonlijk op de hoogte gesteld. 
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ART.6 

VBI stelt een onafhankelijke jury samen en organiseert een slotavond waarop de geselecteerde 
laureaten gedurende 15 minuten hun masterproef voorstellen op een open verdediging, 
gevolgd door een vragenronde door de jury. Na het horen van de geselecteerde laureaten, 
beraadslaagt de jury. Kennis van zake, kennis van de bredere context, 
presentatievaardigheden zijn hierbij de criteria. Het publiek zal ook een stem hebben in het 
bepalen van de winnaar. De finale zal plaatsvinden op 12/10/2020 in Leuven. Gezien de 
huidige Covid-19 maatregelen is het echter nog onduidelijk of deze ter plaatse of digitaal zel 
plaatsvinden. Dit zal uiterlijk een maand voor datum gecommuniceerd worden. 

ART.7 

Een mathematische combinatie van de scores van de jury en publiek, beslist op de slotavond 
wie de VBI-studentenprijs wint. 

ART.8 

Tijdschema 2020 FBIW FIIW 

Kandidaatstelling studenten: 

 Artikel (pdf, max. 400 woorden) 

 Masterproef (pdf) 

9 juni 26 juni 

Bekendmaking van laureaten op proclamatie 3 juli 3 juli 

Slotavond VBI Student Research Awards 12 oktober 

ART.9 

Eventuele betwisting en aanvullende beslissingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid 
van het dagelijks bestuur van VBI. Het dagelijks bestuur van VBI behoudt zich het recht om 
wijzigingen aan te brengen aan de reglementen. 

 

mailto:info@vbi-kuleuven.be

