Reglement voor de NVvA-Scriptieprijs 2022

1.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

1.1.

Deelname staat open voor (ex-) studenten die in het collegejaar 2020/21 of
21/2022 aan één van de universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden een
afstudeerscriptie gewijd aan een aanbestedingsrechtelijk onderwerp hebben
geschreven. Deze afstudeerscriptie moet met minimaal een 8 (acht) zijn
beoordeeld. Het volledig hebben afgerond van de universitaire opleiding is
geen voorwaarde voor deelname.

1.2.

De inzendtermijn sluit op 15 september 2022 om 17:00 uur.

1.3.

Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit Reglement en gaan
door middel van deelname akkoord met dit Reglement.

2.

INZENDING VAN SCRIPTIE

2.1.

De scriptie dient per e-mail te worden gezonden aan het secretariaat van de
NVvA: info@aanbestedingsrecht.org

2.2.

Het secretariaat van de NVvA draagt zorg voor vermenigvuldiging van de
scriptie ten behoeve van de juryleden.

2.3.

De inzending is in het Engels of Nederlands geschreven.

2.4.

De scriptie gaat vergezeld van de volgende gegevens:
•
•
•
•

naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, inschrijfgegevens aan de
universiteit en geboortedatum van de scribent;
naam de van opleiding, titel van de scriptie en (voor zover van toepassing)
de afstudeerdatum;
namen, titulatuur en (e-mail)adressen van de scriptiebegeleider(s);
een door een bevoegde examinator ondertekend bewijs van het cijfer
waarmee de scriptie is beoordeeld of een kopie van de cijferlijst waarop
het cijfer voor de scriptie is vermeld.

2.5.

Van de ontvangst van de inzending krijgt de inzender een bevestiging van het
secretariaat van de vereniging.

2.6.

Ingezonden stukken worden niet geretourneerd.

2.7.

Scripties met onvoldoende bescheiden kunnen terzijde worden gelegd.
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2.8.

De scriptie wordt na ontvangst door de secretaris van de jury geanonimiseerd,
opdat de schrijver en de universiteit waarvan deze afkomstig is onbekend
blijven voor de leden van de jury, en voorzien van een letter.

3. BEOORDELINGSPROCEDURE EN -CRITERIA
3.1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De jury stelt voorafgaande aan de beoordeling van de scripties de precieze
wijze van beoordelen vast. Inzendingen worden inhoudelijk beoordeeld op de
wetenschappelijke kwaliteit, in het bijzonder op:
probleem en vraagstelling;
methodologie;
academisch gehalte;
relevantie voor de praktijk;
standpuntbepaling;
originaliteit;
argumentatie en overtuigingskracht;
leesbaarheid;
vormgeving;

3.2.

Het juryrapport met betrekking tot de prijs en de eventuele eervolle
vermeldingen(en) wordt ter gelegenheid van de prijsuitreiking openbaar
gemaakt.

3.3.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

4. DE JURY
4.1.

Het bestuur van de NVvA benoemt de leden van de jury, die in ieder geval
wordt gevormd door één of meer hoogleraren aanbestedingsrecht. De jury
wordt ondersteund door een secretaris.

4.2.

Het bestuur van de NVvA benoemt de voorzitter en de secretaris van de jury.

4.3.

Een jurylid oordeelt over scripties zonder zich rekenschap te geven van de
beoordeling die de oorspronkelijke beoordelaar eerder aan een scriptie
toekende.

4.4.

De jury verneemt over de universitaire beoordeling van de scriptie niet meer
dan dat deze met minimaal een acht (8) is gehonoreerd.

4.5.

Een jurylid dat als scriptiebegeleider bij een ingezonden scriptie betrokken is
geweest, verschoont zich van de beoordeling van die inzending. Hetzelfde
geldt voor een jurylid van wie een bloed- of aanverwant wil meedingen.
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5. PRIJS EN PRIJSUITREIKING
5.1.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van EUR 1.000.

5.2.

De prijsuitreiking vindt in principe plaats ter gelegenheid van de
najaarsvergadering van de NVvA in 2022.

5.3.

De jury draagt de winnende scriptie ter (bewerking voor een) publicatie voor
aan de redactie van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht & Staatssteun.

5.4.

De schrijver van de winnende scriptie gaat ermee akkoord dat zijn/haar
scriptie wordt gepubliceerd op de website van de NVvA.

5.5.

De jury kan besluiten geen winnaar aan te wijzen.

6. DE JURY
6.1.

In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van
de Jury.

6.2.

In bijzondere, te motiveren gevallen kan de jury beslissen om af te wijken van
dit Reglement.

*****
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