Reglement VGR Scriptieprijs
1.

Eenmaal in de twee jaar 1 wordt een prijs uitgeloofd ter grootte van 500 euro. De prijs
is bedoeld ter aanmoediging en stimulering van de kwaliteit en originaliteit van
masterscripties op het terrein van het gezondheidsrecht.

2.

De prijs wordt door een jury toegekend aan de auteur van een masterscriptie over het
gezondheidsrecht, die in een vastgestelde periode van twee jaar is geschreven en in
definitieve vorm is beoordeeld namens de universiteit.

3.

Indien de kwaliteit van de inzendingen daartoe aanleiding geeft, kan de jury ervoor
kiezen een eervolle vermelding toe te kennen aan een tweede masterscriptie.

4.

De jury beoordeelt alleen de ingezonden scripties onder vermelding van het
toegekende cijfer. Het staat een ieder 2 vrij een scriptie in te zenden voor mededinging.
Inzending dient vergezeld te gaan van een motivering van maximaal 250 woorden
waarom de inzender meent dat de desbetreffende scriptie voor de prijs in aanmerking
dient te komen.

5.

De jury is dezelfde als de jury van de Goudsmitprijs. Dit betekent dat deze jury in het
jaar nadat zij de jurering voor de Goudsmitprijs heeft verricht, ook zorg zal dragen
voor de beoordeling voor het uitreiken van de scriptieprijs. Een jurylid dat de auteur
van de scriptie heeft begeleid, verschoont zich voor de beoordeling van de
desbetreffende scriptie.

6.

Bij de beoordeling zal de jury letten op:
• de juridisch-wetenschappelijke kwaliteit van het werk; 3
• de originaliteit van het onderwerp van de scriptie in relatie tot de ontwikkeling van
het gezondheidsrecht;
• de helderheid van tekst, stijl en vormgeving.

7.

De naam van de winnaar van de VGR Scriptieprijs en (indien van toepassing) de
naam van degene die een eervolle vermelding heeft gekregen, worden gepubliceerd
op de website van de VGR en de LinkedIn-pagina van de VGR, waarbij een link naar
de inhoud van de scriptie(s) wordt opgenomen.
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1 In het ene jaar toekenning van de Goudsmitprijs, in het andere jaar de VGR Scriptieprijs.
2 Ook de auteur, scriptiebegeleider, of bijv. medestudent.
3 Waaronder wordt begrepen de methodische opzet.

