
 
Masterproefprijzen 2017-2018 
Reglement  
 

Overeenkomst masterproefprijs Besix – UGent  

 
 
Art. 1 
De N.V. BESIX heeft de intentie masterproeven te bekronen die geleid hebben tot een universitair diploma van 
Master of Science in de ingenieurswetenschappen of Master of Science in de industriële wetenschappen aan de 
Universiteit Gent.  De jaarlijkse prijzen zijn voorzien voor masterproeven in het domein van de bouwkunde. 
 
Art. 2 
De prijs die toegekend wordt heeft een waarde van 1500 EUR.  
 
Art. 3 
In het bijzonder komen masterproeven in aanmerking die een uitmuntende bijdrage leveren betreffende het 
innoveren of het verbeteren van één of meerdere van volgende onderwerpen voor zover ze rechtstreeks of 
onrechtstreeks kunnen gerelateerd worden met de bouwindustrie: 

 eigenschappen, kwaliteit en technologische en economische inzetbaarheid van materialen; 

 het bouwproces zelf; 

 de bouwmethoden. 
 
Art. 4 
Een masterproef moet worden voorgedragen door (één van) de promotor(en). Deze zal daartoe een 
verantwoordingsnota indienen bij de voorzitter van de jury. 
In deze nota zal de promotor uiteenzetten waarom hij meent dat het werk in aanmerking kan komen voor de 
BESIX-prijs. Deze nota moet bij de voorzitter van de jury worden ingediend vóór een door de faculteit bepaalde 
datum van het jaar waarin de betreffende prijs uitgereikt wordt. 
 
Art. 5 
De jury zal samengesteld zijn als volgt: 

 voorzitter: de decaan van de faculteit; 

 2 leden van het zelfstandig academisch personeel, jaarlijks aan te duiden door het faculteitsbestuur van de 
faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. 

 
Art. 6 
De jury duidt 3 kandidaten aan, van wie zij meent dat het werk in aanmerking komt om bekroond te worden.  Ze 
meldt dit aan de Algemene Directie van BESIX in een rapport met de beweegredenen, en voegt daarbij een 
exemplaar van de werken en de begeleidende nota’s van de promotoren. 
De Algemene Directie van BESIX beslist aan wie de prijzen worden toegekend. 

 
Art. 7 
De bekroonde laureaten verbinden er zich toe om, indien BESIX het wenst, een samenvatting van hun werk te 
maken in het Engels onder een vorm die voor publicatie vatbaar is. 

 
Art. 8 
De prijzen (een cheque en een oorkonde) zullen door een afgevaardigde van de N.V. BESIX uitgereikt worden bij 
de eerstvolgende plechtige proclamatie in de faculteit van de laureaten. 

 
Art. 9 
De N.V. BESIX beslist jaarlijks over het verder uitreiken van de prijzen. 
 


