UvA-scriptieprijs 2021
Reglement
1.
Voorwaarden deelname
1.1
Voor beoordeling door de jury komen in aanmerking afstudeerscripties op grond waarvan de
inzender tussen 1 februari 2020 en 1 februari 2021 een masterdiploma heeft behaald aan de
Universiteit van Amsterdam.
1.2
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en ermee akkoord te
gaan.
1.3
De ingezonden scriptie dient als afstudeerscriptie te zijn geschreven en met minimaal een
8,5 (achtenhalf) te zijn beoordeeld.
1.4
Op woensdag 3 februari 2021 sluit de inzendtermijn om 12.00 uur.
1.5
Indien de scriptie wordt ingediend in de vorm van een wetenschappelijk artikel dat op basis
van de scriptie verschijnt, moet de student die de scriptie indient de eerste auteur zijn.
Bovendien dient de eerste scriptiebegeleider in de aanbevelingsbrief aan te geven wat het
aandeel van de student is geweest aan het artikel.
1.6
De scriptie dient volledig en onvoorwaardelijk beschikbaar te zijn voor leden van de jury en
meelezers.
De scriptie dient openbaar te zijn: er zijn geen beperkingen voor geïnteresseerden die de
scriptie willen inzien, tenzij daar om redenen van auteursrecht, privacy of vertrouwelijkheid
belemmeringen voor zijn. Deze belemmeringen moeten in dat geval gemotiveerd worden
voorgelegd aan de jury ter besluitvorming over de uitzondering.
1.7
Bloed- en aanverwanten van juryleden en het ambtelijk secretariaat van de scriptieprijs zijn
uitgesloten van deelname.
2.
Inzending scriptie
2.1
Niet-digitale inzendingen kunnen niet in behandeling genomen worden.
De scriptie dient samen met alle bijlagen (zie 2.5) digitaal te worden ingestuurd via het
formulier op de webpagina van de UvA-scriptieprijs.
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In plaats daarvan kunnen de stukken op een usb-stick opgestuurd worden naar het volgende
adres:
UvA Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds
T.a.v.: Jury UvA-scriptieprijzen
Postbus 94325
1090 GH Amsterdam
Tel: 06-1899 4930
E-mail: scriptieprijs-alumni@uva.nl
of op afspraak (telefonisch of per e-mail) worden afgeleverd bij het Secretariaat
Alumnirelaties en Universiteitsfonds, Spui 21 (Maagdenhuis), Amsterdam.
Ingezonden usb-sticks worden niet geretourneerd.
2.2
De inzending moet in de Nederlandse of Engelse taal zijn geschreven.
2.3
De jury kan afwijken van het onder 2.2 gestelde bij een gemotiveerd verzoek daartoe. De
sluitingsdatum voor een dergelijk verzoek is tien dagen voor de sluitingstermijn als vermeld
onder 1.4.
2.4
De scriptie moet vergezeld gaan van de volgende gegevens:
• naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, geboortedatum van auteur;
• naam van de opleiding, titel van de scriptie, aantal EC en afstudeerdatum;
• namen, titulatuur en e-mailadressen van scriptiebegeleiders en auteur(s) van de
aanbevelingsbrieven.
2.5
De inzending moet vergezeld gaan van de volgende bijlagen in Word of pdf (de bijlagen
moeten voorzien van een duidelijke documentnaam, bijvoorbeeld: scriptie[naam] of
aanbevelingsbrief[naam]):
1. een door een bevoegde examinator ondertekend bewijs van het cijfer waarmee de
scriptie is beoordeeld, resp. een door de onderwijsbalie ondertekende uitdraai van SIS of
kopie cijferlijst bijgeleverd bij diploma;
2. een bewijs waaruit (de datum van) afstuderen blijkt (bv. kopie diploma, ondertekende
uitdraai van SIS waaruit afstuderen blijkt);
3. een publiekssamenvatting van maximaal 1 pagina A4 in de Nederlandse of Engelse taal
(minimaal centrale vraag, gebruikte onderzoeksmethodiek en onderzoeksresultaat;
begrijpelijk voor leken);
4. twee aanbevelingsbrieven van deskundigen, van wie één geen scriptiebegeleider is (de
tweede lezer/corrector mag een aanbevelingsbrief schrijven); in de aanbevelingsbrieven
moet zijn gemotiveerd waarom de scriptie bij uitstek voldoet aan de criteria van
wetenschappelijkheid en originaliteit en wordt bij voorkeur toegelicht wat de meerwaarde
van het onderzoek is voor het betreffende vakgebied;
5. een curriculum vitae van maximaal twee pagina’s.
2.6
Deelnemers krijgen een bevestiging van ontvangst. De uitslag wordt bekendgemaakt op de
Universiteitsdag. Genomineerden worden tijdig op de hoogte gesteld van de nominaties. De
prijswinnaars worden vermeld in alumnimagazine SPUI en andere UvA-media.
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2.7
Scripties met onvolledige bescheiden worden niet in behandeling genomen. De inzender is
er zelf verantwoordelijk voor dat alle stukken op tijd (voor de deadline) en compleet worden
aangeleverd bij het secretariaat van de UvA-scriptieprijs. Documenten (inclusief
aanbevelingsbrieven) die later worden ingeleverd, worden niet in behandeling genomen,
ongeacht de redenen die de inzender daarvoor heeft. Eventuele vertraging door
postbezorging is voor verantwoordelijkheid van de inzender.
3.
Beoordelingscriteria
3.1
Inzendingen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit.
3.2
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
4.
Jurering
4.1
De jury wordt benoemd door het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam op
voordracht van de directeur Alumnirelaties en Universiteitsfonds. De jury bestaat uit de
zeven decanen van de faculteiten (of hoogleraren die hen vertegenwoordigen). Elke faculteit
heeft één stem binnen de jury.
4.2
Uit de inzendingen wordt onder verantwoordelijkheid van de jury een voorselectie van
genomineerden gemaakt. Aan de jury worden maximaal zeven inzendingen ter beoordeling
voorgelegd (maximaal een per faculteit).
4.3
De jury heeft het recht om bij een onvoldoende aantal inzendingen en/of onvoldoende
niveau van de inzendingen de UvA-scriptieprijzen niet uit te reiken.
4.4
De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de scripties het advies van externe
deskundigen in te winnen.
4.5
De juryleden kennen punten toe aan de genomineerden: van zes punten (beste kandidaat)
tot één punt (zesde kandidaat in rang). Zij mogen geen punten toekennen aan kandidaten uit
de eigen faculteit. De juryleden dienen de punten die zij aan de genomineerden hebben
toegekend in bij de ambtelijk secretaris, voorafgaand aan het definitieve juryberaad. Op
basis van de puntentelling, die niet openbaar wordt gemaakt, en het juryberaad, besluit de
jury over toekenning van de eerste prijs.
5.
Prijzen
5.1
De eerste prijs bedraagt € 3.000 (drieduizend euro). De zes overige genomineerden worden
beschouwd als winnaars van de facultaire prijs en ontvangen ieder € 1.000 (duizend euro).
6.
Slotbepaling
6.1
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.
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