
 

Reglement Studentenprijs Universiteit Utrecht, categorie beste 
masterscriptie (2022-2023) 

 
1. Voor beoordeling door de jury komen alleen masterscripties en soortgelijke werken 

(onderzoeksverslagen ed) in aanmerking die beoordeeld zijn tussen 31 mei 2022 en 31 mei 2023  
aan de Universiteit Utrecht en die geschreven zijn door auteurs die tussen 31 mei 2022 en 31 mei 
2023 als student ingeschreven stonden aan de Universiteit Utrecht. 
 

2. De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en daarmee akkoord te gaan.  
 
3. De ingezonden scriptie is beoordeeld met tenminste een 8.5. 

 
4. De scriptie wordt in de oorspronkelijke, beoordeelde vorm aangeleverd. De scriptie is herleidbaar 

naar één auteur en de rol van de student is zichtbaar. 
 
5. De ingezonden scripties worden ingediend door de onderwijs- of onderzoeksdirecteuren van de 

opleidingen waarbinnen de scripties zijn gemaakt. Per masterprogramma kan er maximaal één 
scriptie worden ingediend.  

 
6. De scripties worden, compleet met alle verplichte bijlagen, voor woensdag 1 juni 2023 (uiterlijk 31 

mei 2023, 23:59:59), digitaal in één enkel pdf-bestand (onderwijsonderzoek@uu.nl) ingediend.  
 

7. De inzending moet vergezeld gaan van de volgende gegevens die in een standaardformulier worden 
opgenomen: 
� Naam, telefoonnummer, e-mailadres 
� Naam van het masterprogramma, eventuele afstudeerdatum, titel scriptie en cijfer scriptie 
� Namen en titulatuur, telefoonnummers en e-mailadressen van de onderwijs- of 

onderzoeksdirecteur en scriptiebegeleiders. 
 

8. De inzending gaat vergezeld van de volgende bijlagen: 
� Een aanbevelingsbrief waarin wordt gemotiveerd waarom de scriptie uitblinkt op de criteria van 

wetenschappelijkheid en originaliteit. 
� Een door de student geschreven samenvatting van de scriptie, begrijpelijk voor een leek, in 

maximaal 2 A-4 in het Nederlands of Engels.  
� Een curriculum vitae van de voorgedragen kandidaat van maximaal 2 pagina’s. 
 

9. Voordrachten worden niet geretourneerd.  
 
10. De inzending moet in de Nederlandse of Engelse taal zijn geschreven. 
 
11. De jury kan bij voorgaande afwijken bij een gemotiveerd verzoek daartoe. 
 
12. De jury beoordeelt de voordrachten en stelt maximaal vier genomineerden, inclusief een winnaar 

vast. De jury mag advies van externe deskundigen inwinnen. 
 
13. Inzendingen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit. 
 
14. De winnaar ontvangt een prijs in de vorm van een oorkonde en een geldbedrag van 1500 euro.  
 
15. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
 
16. De einduitslag wordt bekendgemaakt op de Opening van het Academisch Jaar (2023-2024). 

Genomineerden en onderwijs- of onderzoeksdirecteuren worden tijdig op de hoogte gesteld van de 
nominaties. De uitslag wordt bekend gemaakt op de UU-website. 

 
17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury. 
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18. Meedoen aan de masterscriptieprijs betekent dat deelnemers akkoord gaan met: 

 
1. het feit dat ingezonden scripties worden ingezien en gelezen door medewerkers van SO&O 

en de huidige en (mogelijk) toekomstige juryleden van de scriptieprijs 
2. verwerking van gegevens zoals aangegeven op het voordrachtsformulier door het 

secretariaat van SO&O ten behoeve van ondersteuning van de selectieprocedure  
3. de mogelijkheid dat ingezonden scripties worden bewaard tot maximaal 3 jaar na de 

uitreiking van de prijs. 
 

Voor verdere vragen met betrekking tot hoe wij gegevens bewaren of verwerken kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de scriptieprijs (Angela Schluter) via a.e.schluter@uu.nl    
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