
 

Reglement Studentenprijs Universiteit Utrecht, categorie bijzondere bestuurlijke- of 

maatschappelijke verdiensten (2020-2021) 

 
1. Voor beoordeling door de jury komt alleen een student in aanmerking die tussen 31 mei 2020 en 31 

mei 2021 voor ten minste één maand als student ingeschreven staat aan de Universiteit Utrecht.  
 

2. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en daarmee akkoord te gaan.  

 
3. Een student, dan wel een groep studenten, dient aan de volgende criteria te voldoen: 

• De student, dan wel een groep studenten, heeft naast de studie een bijzondere prestatie 
verricht op bestuurlijk- en of maatschappelijk vlak. 

• De student, dan wel een groep studenten, heeft een positieve uitstraling op het imago van 
studenten in het algemeen en die van de UU in het bijzonder. 

 
4. Studenten mogen ook voorgedragen worden door personen van buiten de universitaire 

gemeenschap.  
 

5. De student, dan wel een groep studenten, mag zichzelf niet voordragen.  

 
6. De jury wordt benoemd door het College van Bestuur en bestaat uit verschillende disciplines. 

 
7. Juryleden zijn van deelname uitgesloten en mogen geen voordrachten doen.  

 
8. De voordrachten worden, compleet met alle verplichte bijlagen, uiterlijk 1 juni 2021 per e-mail bij 

de secretaris van de jury, Lennart van Wageningen (l.j.vanwageningen@uu.nl) ingediend. 
Incomplete voordrachten worden niet in behandeling genomen. Indieners van een voordracht 
krijgen een bevestiging van ontvangst. 

 
9. Voordrachten worden niet geretourneerd.  

 

10. De inzending moet in de Nederlandse of Engelse taal zijn geschreven. 

 
11. De voordracht moet vergezeld gaan van de volgende gegevens: 

• Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de indiener van de voordracht. 
• Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van de voorgedragen 

student.  
• Naam van de opleiding waarbij de student studeert en eventuele afstudeerdatum. 

 
12. De inzending gaat vergezeld van de volgende bijlagen: 

• Een motivatie van maximaal 1 A4 van de voordracht in het Nederlands of Engels.  
• Een beschrijving van maximaal 1 A4 van de inhoud en omvang van de activiteiten naast de 

studie van de voorgedragen kandidaat 
• Een curriculum vitae van de voorgedragen kandidaat van maximaal 1 pagina. 

 
13. De jury kan bij voorgaande afwijken bij een gemotiveerd verzoek daartoe.  

 
14. De jury beoordeelt de voordrachten en stelt maximaal vier genomineerden, inclusief een winnaar 

vast. De jury mag advies van externe deskundigen inwinnen. 

 
15. Afhankelijk van het aantal en de kwaliteit van de voordrachten, kan de jury geen of minder 

genomineerden vaststellen.  

 
16. De winnaar ontvangt een prijs in de vorm van een oorkonde en een geldbedrag van 1500 euro.  

 
17. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

 
18. De einduitslag wordt bekendgemaakt op de opening van het Academisch Jaar. Genomineerden en 

onderwijsdirecteuren worden tijdig op de hoogte gesteld van de nominaties. De uitslag wordt 
bekend gemaakt op de UU-site. 

 

19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury. 
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