
 
 

Prijs voor masterproeven  
aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent  

Reglement (geldig voor het academiejaar 2021-2022) 
 
Art. 1  
INEOS heeft de intentie een masterproef te bekronen die geleid heeft tot een diploma van Master of 
Science in de ingenieurswetenschappen of Master of Science in de industriële wetenschappen aan de 
Universiteit Gent. 
 
Art. 2  
De prijs heeft een waarde van 1500 euro. 
 
Art. 3  
In het bijzonder komen Engelstalige masterproeven in aanmerking die een uitmuntende bijdrage 
leveren betreffende de oplossingsgerichte aanpak van uitdagingen in de huidige chemie-industrie, in 
het bijzonder rond de transitie naar een koofstofarmere economie. Actuele topics zijn o.a.: 

 CO2-reductie en -valorisatie 

 energie- en grond/hulpstoffenoptimalisatie 

 hergebruik en recyclage van (kunststof)afval 

 industriële symbiose 

 hernieuwbare grondstoffen en chemicaliën 

 nieuwe energie-/elektriciteitsmarkten. 
 
Art. 4  
De masterproeven moeten worden voorgedragen door de promotor. Deze zal daartoe een 
verantwoordingsnota bezorgen aan de voorzitter van de jury. In deze nota zal de promotor 
uiteenzetten waarom hij meent dat het werk in aanmerking kan komen voor de INEOS-prijs.  
Deze nota moet bij de voorzitter van de jury worden ingediend vóór een door de faculteit bepaalde 
datum. 
 
Art. 5  
De jury wordt als volgt samengesteld:  

 voorzitter: de decaan van de faculteit; 

 2 leden van het zelfstandig academisch personeel, jaarlijks aan te wijzen door de decaan na 
overleg met de betrokken vakgroepen. 

 
Art. 6  
De jury wijst 1 of meerdere (max. 3) kandidaten aan, van wie zij meent dat het werk in aanmerking 
komt om bekroond te worden. Ze meldt dit aan de INEOS-contactpersonen in een elektronisch rapport 
met de motivering, en voegt daarbij een pdf-exemplaar van de werken en de begeleidende nota’s van 
de promotoren. INEOS beslist over de toekenning aan één of meerdere van de door de jury 
voorgedragen kandidaten. In het geval van meerdere laureaten wordt de prijs tussen hen verdeeld. 
 
Art. 7  
De bekroonde laureaten verbinden zich ertoe om, indien INEOS zulks wenst, een samenvatting van 
hun werk te maken in het Nederlands (naast Engels) onder een vorm die voor publicatie vatbaar is.  
 
Art. 8  
De prijzen zullen door een afgevaardigde van INEOS worden uitgereikt bij de eerstvolgende plechtige 
proclamatie tijdens dewelke de laureaat/laureaten geproclameerd worden.  
 
Art. 9  
INEOS beslist jaarlijks over het uitreiken van de prijzen in het lopende jaar en over de voortzetting van 
de INEOS-prijs in het volgende academiejaar.  



 
 
 

Master's thesis award 
at Ghent University, faculty of Engineering and Architecture 

Regulation (valid for the academic year 2021-2022) 
 
 
Art. 1  
INEOS intends to award master's theses leading to the degree of Master of Science in Engineering or 
Master of Science in Industrial Sciences at Ghent University. 
 
Art. 2  
The prize has a value of 1500 euros. 
 
Art. 3  
In particular, English written master's theses are eligible which excel in a solution-oriented approach to 
the major challenges that the chemical industry faces today, in the current transition towards a lower-
carbon economy. Actual topics include: 

 carbon reduction/valorisation 

 energy/resource optimisation 

 (plastic) waste reuse/recycling 

 industrial symbiosis 

 renewable feedstock/chemicals 

 new energy/electricity markets. 
 
Art. 4  
The master's theses must be nominated by the promotor. The latter provides the chairman of the jury 
with a justification note in which (s)he explains why the work is deemed qualifying for the INEOS prize. 
The note must be submitted to the chairman prior to a date set by the faculty. 
 
Art. 5  
The jury is composed as follows: 

 chairman: the dean of the faculty; 

 two members of the academic staff, to be appointed annually by the dean upon consultation of the 
relevant departments. 

 
Art. 6  
The jury nominates one or more (max 3) candidates whose work is considered eligible for rewarding. 
The INEOS contacts are notified by mail, through an electronic report including the justification, a pdf 
copy of the theses and the cover notes of the promoters.  
INEOS decides on awarding the prize to one or more candidates nominated by the jury. In case of 
multiple laureates, the prize is divided between them. 
 
Art. 7  
On INEOS' request the award-winning laureates commit to make a publishable summary of their 
theses in Dutch (next to English). 
 
Art. 8  
The prizes will be awarded by an INEOS representative at the graduation day of the laureate(s). 
 
Art. 9  
INEOS decides annually on the awarding of prizes in the current year and on the continuation of the 
INEOS award in the academic year to come. 
 


