WEDSTRIJDREGLEMENT ‘FUTUREproef AWARD’
ALGEMENE DOELSTELLING

De Green Office Gent wil, in samenwerking met het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (CDO), de
Directie Onderwijsaangelegenheden, de commissie Duurzaamheidsbeleid, Stad Gent en MO* elk
academiejaar een masterproefprijs uitreiken. Zo belonen we het beste eindwerk rond
duurzaamheidsvraagstukken dat gedurende het betreffende academiejaar werd uitgewerkt aan de
Universiteit Gent en stimuleren we duurzaam onderzoek aan de UGent. Onder de naam
‘FUTUREproef-award’ willen we deze prijs jaarlijks uitreiken.
DE BELONING

De prijs zal bestaan uit een geldbedrag van €500 voor de winnaar. De overige twee genomineerden
en de winnaar van de publieksprijs ontvangen een eervolle vermelding en een symbolische prijs. De
winnaar, de twee genomineerden en de winnaar van de publieksprijs presenteren de masterproef op
een daartoe ingericht event. Dit evenement zal doorgaan tijdens de laatste lesweek van het eerste
semester, op de tweede dinsdag van december (13 december 2022).
FOCUS EN AFBAKENING

Duurzaamheid vormt één van de meest richtinggevende concepten van dit tijdsgewricht. De invulling
ervan verschilt van context tot context en van persoon tot persoon (zie Block & Paredis, 2019).
Daardoor hebben heel wat masterproeven een link met duurzaamheid. De laureaten van de
competitie zullen echter blijk moeten tonen van een strategische 360°-visie, waarbij de kandidaat
aantoont dat die verbanden kan leggen tussen de verschillende dimensies van duurzaamheid en
daarbij tot de kern van het duurzaamheidvraagstuk kan doordringen.
Met deze masterproefprijs wensen we kandidaten te belonen die (a) kwaliteitsvol onderzoek
verrichten dat (b) impact heeft, (c) toekomstgericht is en (d) bijdraagt aan het streven naar een
duurzamere samenleving, economie en planeet.
DEELNAMEVOORWAARDEN

•

•
•

Elke laatstejaarsmasterstudent aan de UGent kan zich inschrijven t.e.m. de tweede dinsdag van
oktober (11 oktober 2022) van het academiejaar volgend op het academiejaar waarin de
masterproef werd afgerond. Deelnemers die meedingen voor de prijsuitreiking in december 2022,
moeten dus tijdens het academiejaar 2021-2022 geslaagd zijn voor de masterproef.
De deelnemende kandidaten moeten voor de masterproef een cijfer van minstens 16/20 hebben
behaald.
De masterproef mag gaan over om het even welk onderwerp, zolang het bijdraagt aan een
duurzamere toekomst.

BEOORDELINGSCRITERIA

De masterproef zal beoordeeld worden op basis van de volgende ingediende teksten:
•

Een toegankelijk geschreven samenvatting van het onderzoek, neergepend in 250 tot 500
woorden. Hierbij kan gesteund worden op de samenvatting van de masterproef.
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•

•
•

•

Een uiteenzetting van 250 tot 500 woorden waarin de kandidaat aantoont hoe vernieuwend en/of
toekomstgericht de masterproef is en dat de masterproef streeft naar echte duurzame en sociaalrechtvaardige verandering voorbij de status quo.
Een uiteenzetting van 250 tot 500 woorden waarin de kandidaat aangeeft hoe de masterproef
perspectieven van verschillende domeinen meeneemt en integreert (een 360° visie).
Een beschouwing van 250 tot 500 woorden waarbij de kandidaat aangeeft wat de (potentiële)
maatschappelijke impact van het onderzoek kan zijn en hoe de masterproef zo kan bijdragen aan
het streven naar een meer sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Hiervoor kan het
SDG-kader of het duurzaamheidsdiscussiekader als inspiratie dienen.
Uiteraard de masterproef zelf.

De jury hanteert bij de beoordeling van de inzending de volgende criteria:
•
•
•

•

Vernieuwend karakter: in welke mate geeft de masterproef blijk van een toekomstgerichte visie,
zowel binnen het vakgebied als in het kader van een duurzame transitie?
360°-visie op het onderzoeksthema: in welke mate benadert de student het onderzoeksthema
vanuit verschillende invalshoeken? Worden meerdere disciplines en/of perspectieven gebruikt?
Maatschappelijke impact: hoe wordt (potentiële) impact nagestreefd? In welke mate worden
sociaal-rechtvaardige en duurzame veranderingen aangewakkerd? In welke mate stimuleert deze
masterproef het maatschappelijk debat?
Leesbaarheid en toegankelijkheid: zijn het proefschrift en de ingediende teksten toegankelijk
geschreven? In welke mate worden de vraagstelling, onderzoeksresultaten en conclusies duidelijk
geformuleerd?

PROCEDURE EN TIMING

Deelnemen kan door een online inschrijvingsformulier in te vullen, ten laatste op de tweede dinsdag
van oktober, ofwel 11 oktober 2022, 23.59u. De inzending bevat eveneens een digitale versie van de
geschreven masterproef in het Nederlands of Engels.
Alle deelnemers krijgen na het verstrijken van de uiterste indiendatum een bevestiging van ontvangst
van hun inzending. Indien de deelnemer geen persoonlijke bevestiging ontvangt, dient deze contact
op te nemen via duurzaam@ugent.be voor de derde dinsdag van oktober, 18 oktober 2022. In de loop
van het academiejaar worden de masterproeven die aan de beoordelingscriteria voldoen,
gepubliceerd op de FUTUREproefwebsite. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de masterproeven die
geselecteerd worden voor de shortlist.
Vanaf het verstrijken van de uiterste indiendatum heeft een minimaal driekoppige jury (zie 'Jury') de
tijd tot de eerste dinsdag van november (1 november 2022) om uit alle inzendingen een shortlist van
tien masterproeven samen te stellen, dewelke doorgestuurd wordt naar de voltallige jury. Deze
laatste nomineert hieruit vervolgens de drie laureaten.
Deelnemers wiens masterproef tot de shortlist van tien behoren, komen in aanmerking voor de
publieksprijs en worden hiervan ten laatste op de laatste dinsdag van november (29 november 2022)
op de hoogte gesteld. Van zodra hun namen bekend gemaakt zijn, kan het publiek tot op de dag van
de prijsuitreiking via de FUTUREproef-website hun stem uitbrengen voor de publieksprijs.
De tien geselecteerden, waaronder de drie laureaten, worden tevens ten laatste op 29 november
uitgenodigd voor het slotevent. Hierbij wordt aan alle genomineerden gevraagd een korte gesproken
presentatie van maximaal 3 minuten voor te bereiden, dewelke de kandidaat presenteert indien deze
de publieksprijswinnaar is.
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Aan de drie laureaten voor de FUTUREproef award wordt gevraagd een presentatie van 10 à 15
minuten voor te bereiden die ze presenteren voor het grote publiek. Is de publieksprijswinnaar ook
laureaat, dan beperkt de kandidaat zich tot de presentatie van maximaal 15 minuten. Op het slotevent
wordt de uiteindelijke winnaar van de FUTUREproef award vervolgens bekendgemaakt, evenals de
winnaar van de publieksprijs.
JURY

De voltallige jury bestaat uit minimaal zes personen en wordt jaarlijks opnieuw samengesteld.
Minimaal drie personen, waarvan minstens één uit de Green Office, aangevuld met minstens twee
personen met expertise van verschillende faculteiten, bepalen de preselectie van tien masterproeven
op basis van het online inschrijvingsformulier, i.e. de samenvatting en de gevraagde teksten.
Daarna worden de masterproeven zelf beoordeeld door minstens één externe niet-academische
expert en twee personen uit het kader voor Zelfstandig Academisch Personeel en/of een
(post)doctoraal onderzoeker in het expertisegebied. Hierbij zullen zij de drie beste kandidaten
nomineren.
Alle juryleden bepalen tot slot samen de uiteindelijke ranking.
Voor de publieksprijs kan het publiek vanaf de laatste dinsdag van november (29 november 2022)
stemmen op de masterproeven die geselecteerd werden voor de shortlist van tien. Hun stem kunnen
zij uitbrengen via een stemformulier op de FUTUREproef-website tot op de dag van de prijsuitreiking
(specifiek einduur is afhankelijk van de eventplanning en wordt later vastgelegd).
Bij onvoldoende niveau van de inzendingen heeft de jury het recht de FUTUREproef award niet uit te
reiken.
FINANCIËLE EN LOGISTIEKE INZET

De budgetten nodig voor de organisatie van het event en de prijs zelf zullen voorzien worden vanuit
de werkingsbudgetten van de Green Office en door financiële steun van partners.
De Green Office zal instaan voor de organisatie, logistieke acties en communicatie van de
FUTUREproef award.
De juryleden zullen hun opdracht onbezoldigd vervullen.
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