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Reglement VBI Student Research Awards (bachelor)– Editie 

2018 
 

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 bachelorproef van dat promotiejaar 
bekroond. 

ART.2 

De hoofdprijs bedraagt € 250. 

ART.3 

Alle bachelorproeven van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (FBIW) én faculteit 
Industriële Ingenieurswetenschappen (FIIW) komen in aanmerking om deel te nemen aan 
deze wedstrijd, wanneer deze afgewerkt zijn in de laatste 10 maanden voor de preselectie. 
Voor 2018 slaat dit op de afgelegde masterproeven tussen september 2017 en juni 2018. 
Bachelorproeven worden automatisch geselecteerd door het academisch personeel van beide 
faculteiten. Voor de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen zullen minstens 5 BIG-groepjes 
geselecteerd worden op basis van de scores gegeven door de jury van de posterbeurs, waarvan 
de VBI-jury (ART.5) 3 groepen weerhoud. Het academisch personeel van de Faculteit 
Industriële Ingenieurswetenschappen zal zelf kandidaten doorsturen die na een selectie van 
de VBI-jury toegelaten worden om hun werk te verdedigen op de slotceremonie. Van iedere 
campus zal één kandidaat weerhouden worden. Ook confidentiële thesissen kunnen na 
overleg deelnemen aan de wedstrijd en zullen gepast behandeld worden. 

ART.4 

De geselecteerde kandidaten worden verwacht een poster te presenteren op de slotavond van 
de VBI Student Research Awards. De aanwezigheid van ten minste één lid van de groep die 
verantwoordelijk is voor het werk is vereist om de award te kunnen winnen. De kandidaten 
houden hier steeds het doelpubliek in gedachte, zijnde afgestudeerde bio-ingenieurs en 
industrieel ingenieurs. Belangrijke aandachtspunten zijn de context van de thesis, belangrijke 
bevindingen of originele methodieken, klaar en duidelijk uitgelegd, rekening houdend met 
het breed publiek.  

ART.5 

VBI stelt een onafhankelijke jury samen. Deze evalueert de inzendingen op basis van de 
aandachtspunten zoals gespecifieerd in artikel 4. In totaal worden minstens 6 groepen van 
bachelorstudenten geselecteerd. 

ART.6 
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VBI stelt een onafhankelijke jury samen en organiseert een slotavond waarop de geselecteerde 
laureaten hun poster mogen voorstellen aan het publiek en 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. 

ART.7 

De jury én het publiek beslissen op de slotavond wie de VBI-studentenprijs voor 
bachelorproeven wint. 

ART.8 

 Tijdschema 2018 FBIW FIIW 

Kandidaatstelling door faculteiten 24 mei 2 juli 

Bekendmaking van laureaten op proclamatie 6 juli 4-6 juli 

Slotavond VBI Student Research Awards 9 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. 
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