Verzilver je scriptie
Ding mee naar de "Lierse Scriptieprijzen 2018" !
Ieder jaar kost het duizenden laatstejaarsstudenten bloed, zweet en tranen om een masterproef te schrijven.
Vaak verdwijnen die scripties in een stoffige kast om nooit meer gelezen te worden. Het initiatief "Lierse
Scriptieprijzen 2018" wil scripties van dat droevige lot redden. Want elk onderzoek verdient een breder publiek !
De "Lierse Scriptieprijzen", georganiseerd door de vzw Koninklijk Zimmertorencomité Lier brengen jouw scriptie
onder de aandacht.
Je maakt kans op mooie geldprijzen: winnaars van de Lierse Scriptieprijs worden beloond met 1.000 euro.
De "Lierse Scriptieprijzen" zijn: één voor een scriptie over Lier en één voor een scriptie gerelateerd aan exacte
wetenschappen, technologie en innovatie.
‐
Schreef je een scriptie over Lier, ding dan mee naar de Lierse Scriptieprijs "Schoon Lier".
‐
Schreef je een scriptie over exacte wetenschappen of technologie, ding dan mee naar de Lierse
Scriptieprijs "Zimmer".

Hoe deelnemen?
Giet de bevindingen van je scriptie in een vlot leesbare samenvatting van max. 1.000 woorden. Smuk dit evt. op
met foto's en grafieken in bijlage. Upload die tekst samen met je scriptie via het inschrijvingsformulier.
Inschrijven kan t.e.m. 30 oktober 2018.

Reglement Lierse Scriptieprijzen
Deelnemers
Artikel 1
Deelname staat open voor iedere afstuderende master-student aan een Vlaamse hogeschool of universiteit die
woonachtig is in Lier of omstreken (binnen een straal van 20 Km rond Lier).

Artikel 2
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan akkoord te gaan.

Opdracht
Artikel 3
Er zijn jaarlijks twee "Lierse Scriptieprijzen": één voor scripties over Lier (de Lierse Scriptieprijs ‘Schoon Lier) en
één voor scripties gerelateerd aan exacte wetenschappen, technologie en innovatie (de Lierse Scriptieprijs
"Zimmer"). Elke scriptie kan maar voor één van beide prijzen ingediend worden.
Inzendingen worden beoordeeld op de criteria: wetenschappelijke kwaliteit, nieuwswaarde, stijl en leesbaarheid.

Rechten
Artikel 4
De inzending van een scriptie houdt geen overdracht van auteursrecht en/of enige met het auteursrecht
samenhangende bevoegdheid in, met uitzondering van het in artikel 5 bepaalde. De auteur is verantwoordelijk
voor de inhoud van de scriptie en de samenvatting die in de communicatie gebruikt wordt.

Artikel 5
De vzw Koninklijk Zimmertorencomité Lier, organisator van de "Lierse Scriptieprijzen", verwerft het recht de
ingezonden scripties en samenvattingen te gebruiken voor journalistieke publicaties met vermelding van de bron.
De inzender vrijwaart de vzw Koninklijk Zimmertorencomité Lier voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk
op auteursrechten.
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De auteur geeft de vzw Koninklijk Zimmertorencomité Lier de toestemming om de samenvatting van de scriptie
aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 6
Ingezonden scripties en artikels worden niet geretourneerd.
Inzenders geven de organisatoren toestemming de scriptie en de samenvatting na afloop over te dragen aan de
bibliotheca lyrana van het Lierse stadsarchief.

Jurering
Artikel 7
De jury wordt gekozen en aangesteld door de Raad van Bestuur van de vzw Zimmertorencomité Lier.

Artikel 8
Voor beoordeling door de jury komen slechts in aanmerking scripties die:
door een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs tussen 1 oktober 2017 en 30 oktober 2018 als voldoende
zijn beoordeeld (quotering bij te voegen).
voldoen aan de in artikel 11 genoemde uitvoeringseisen.

Artikel 9
De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen de "Lierse Scriptieprijzen" niet uit te reiken.
Tevens kan de jury beslissen om een prijs niet uit te reiken wanneer er onvoldoende inzendingen zijn.
In dat geval worden de inzendingen overgedragen naar de volgende editie.

Artikel 10
De jury kan zo nodig voor de beoordeling van de scripties het advies van externe deskundigen inwinnen.

Uitvoering
Artikel 11
De inzending moet uiterlijk 30 oktober 2018 in het bezit zijn van de Jury.
De inschrijving gebeurt online.
De inzending bevat:
- een digitale versie van het inschrijvingsformulier
- een digitale versie van de scriptie inclusief bibliografie
- een digitale versie van een begrijpelijke en publiceerbare samenvatting van de scriptie (in het Nederlands,
max. 1000 woorden), hierbij kunnen grafieken of foto's toegevoegd worden (max. 1 pdf)

Artikel 12
Deelnemers aan de wedstrijd krijgen een bevestiging van de ontvangst van hun inzending en melding of zij al dan
niet weerhouden worden. Begin november worden de winnaars van de "Lierse Scriptieprijzen" bekendgemaakt.

Prijzen
Artikel 13
De winnaar van de Scriptieprijs "Schoon Lier" en de winnaar van de Scriptieprijs "Zimmer" ontvangen elk 1.000
euro.

Slotbepaling
Artikel 14
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In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de v.z.w. Koninklijk
Zimmertorencomité Lier.

Werkwijze en timing
Hoe deelnemen aan de Lierse Scriptieprijzen?
- Schrijf je in via het online inschrijvingsformulier.
- Vul je gegevens in op het online-formulier
- Voeg een exemplaar van je scriptie, inclusief bibliografie toe (liefst in pdf, max 30mb).
- Voeg een vlot geschreven en publiceerbare samenvatting (max. 1.000 woorden) toe, met eventueel plaatjes of
grafieken (in pdf)
De jury maakt zijn eerste selectie op basis van de samenvatting (max. 1.000 woorden) en beoordeelt daarna de
scripties zelf.
Deadline voor inschrijving voor de Lierse Scriptieprijzen 2018 is 30 oktober 2018. Let wel, je moet tijdens het
academiejaar 2017-2018 afstuderen en dus geslaagd zijn voor je examens en je scriptie.
De genomineerden worden begin november 2018 bekendgemaakt.
Na afloop worden je scriptie en de samenvatting overgemaakt aan de bibliotheca lyrana van het Lierse
stadsarchief.

FAQ
Wie kan deelnemen?
Elke laatstejaarsstudent (master) aan een Vlaamse Universiteit of Hogeschool die afstudeert in het academiejaar
2017-2018 en dat jaar ook voor alle opleidingsonderdelen geslaagd is kan deelnemen aan de Lierse
Scriptieprijzen.

Wat als je samenvatting niet in het inschrijvingsformulier past?
Het inschrijvingsformulier voorziet bewust enkel een tekstvak voor het uploaden van de samenvatting. Een basis
aan opmaak is mogelijk. Pdf's worden enkel aanvaard voor de volledige scriptie.

Wat moet je opsturen naar de jury van de Lierse Scriptieprijs?
een exemplaar van je eindwerk inclusief bibliografie (liefst in pdf, max 30mb)
een vlot geschreven en publiceerbare samenvatting (max 1000 woorden) met eventueel plaatjes of grafiekjes (in
één pdf)

Hoe schrijf je een samenvatting?
Aan de hand van de samenvattingen maakt de jury een preselectie. Het is dus van groot belang dat dit goed
geschreven is. Hou voor ogen dat de samenvatting kan gebruikt worden in de externe communicatie van de prijs.
De lengte van samenvatting: maximaal 1.000 woorden.
Samenvattingen die langer zijn, komen niet in aanmerking voor deelname.

Wat is de deadline voor het insturen van je scriptie?
Je scriptie, samenvatting en gegevens moeten ten laatste binnen zijn op 30 oktober 2018.

Waar moet je alles naartoe zenden?
Je stuurt alles op via het online inschrijvingsformulier. Heb je problemen met het invullen? Bel of mail naar de
Lierse Scriptieprijs: tel. 03 8000395 of e-mail: info@zimmertoren.be
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Alle documenten dienaangaande kunnen worden verstuurd naar:
Koninklijk Zimmertorencomité Lier vzw
Zimmerplein 18
2500 Lier

Wie zetelt in de Jury?
De Jury bestaat uit mensen uit de academische wereld.

Wat gebeurt met de ingezonden scriptie?
Na je deelname wordt de scriptie bewaard in de bibliotheca lyrana van het Lierse stadsarchief.

Waarover moet de scriptie gaan?
De scriptie mag gaan over om het even welk onderwerp. Je moet ervoor zorgen dat het wetenschappelijk is.
Strekken tot aanbeveling blijk geven van originaliteit, spraakmakendheid en toegankelijkheid in de
onderwerpkeuze en de uitwerking daarvan.

Waar vindt de prijsuitreiking plaats?
De locatie van de prijsuitreiking wordt per uitnodiging aangekondigd en gaat normaal door in het stadhuis.

Wanneer vindt de prijsuitreiking plaats?
De datum voor de uitreiking van de Lierse Scriptieprijs wordt per uitnodiging aangekondigd.

Wie organiseert de Vlaamse Scriptieprijzen?
Koninklijk Zimmertorencomité Lier vzw is de organisator van de Lierse Scriptieprijzen en doet dit onder de
auspiciën van het Lierse Stadsbestuur.

Wanneer mag je een reactie van de jury verwachten?
Begin november 2018 wordt de shortlist bekendgemaakt.

In welke taal moet je scriptie geschreven zijn?
De scriptie is bij voorkeur in het Nederlands, maar ook Frans, Duits, Engels zijn toegelaten. De samenvatting
moét in het Nederlands geschreven zijn.
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Inschrijvingsformulier
Voor het invullen van dit formulier heb je nodig:
Een digitale versie van je scriptie inclusief bibliografie in .pdf, .doc of .docx (liefst .pdf)
Een samenvatting van max. 1000 woorden - Zonder samenvatting is je deelname niet geldig!
Heb je problemen met het invullen? Bel +of mail naar info@liersescriptieprijs.be

Persoonlijke gegevens
Voornaam: ............................................................................................................................
Achternaam:..............................................................................................................................
Geslacht: ..................................................................................................................................
Nationaliteit: .............................................................................................................................
GSM: E-mail: ..............................................................................................................
Dient de scriptie in bij de sectie: (

) "Schoon Lier" (

) "Zimmer".

Opmerkingen: .............................................................................................................................
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