Wedstrijdreglement:
NOBL-thesisprijs biologische en agro-ecologische landbouw en
voeding 2018
Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘NOBL-thesisprijs biologische en agroecologische landbouw en voeding 2018’. De prijs heeft als doel afgestudeerden de kans te
geven hun bachelor- of masterproef rond agro-ecologie en biologische landbouw of voeding
in de kijker te plaatsen. Hierbij worden de afgestudeerden uitgenodigd om hun thesis te
verwerken in een publiceerbaar artikel voor de biosector. Het winnende artikel zal
gepubliceerd worden in BIOpraktijk, de maandelijkse nieuwsbrief voor biologische
landbouwers, en/of andere relevante vakpers, en beloond worden met een prijs ter waarde
van 500€.

Wedstrijdreglement
Artikel 1
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NOBL (p.a. ILVO – Burg Van Gansbergelaan 115 b2,
9820 Merelbeke) in samenwerking met de leden van het Vlaams BioKennisNetwerk en de
financiële steun van ILVO. De leden van het Vlaams BioKennisNetwerk zijn BioForum,
Boerenbond, Departement Landbouw en Visserij, Landwijzer, Inagro, PCG, pcfruit,
Proefcentrum Pamel, Proefbedrijf Pluimveehouderij, PIBO Campus vzw, ILVO, Ugent,
KULeuven, Odisee, HOGent-Faculteit Natuur en Techniek, Thomas Moore Instituut,
Flanders’Food
Artikel 2
De wedstrijd geeft recent gepromoveerden de kans om de inhoud en besluiten van hun thesis
over een onderwerp dat te maken heeft met biologische landbouw, voeding en agro-ecologie
via een artikel bekend te maken in de biologische sector.
Artikel 3
Voor deelname komen in aanmerking: alle personen die in de loop van het academiejaar 2017
-2018
a) gepromoveerd zijn tot master in de bio-ingenieurswetenschappen, in de
ingenieurswetenschappen, in de diergeneeskunde of in een andere onderwijsrichting
in een Vlaamse onderwijsinstelling;
b) of een professionele bachelor behaalden met specialisatie landbouw, tuinbouw of
voeding of een andere specialisatie in een Vlaamse onderwijsinstelling
Artikel 4
Deelnemers zenden via het deelnameformulier een publiceerbaar artikel in, gericht aan de
doelgroep van hun onderzoek (landbouwers, verwerkers, winkeliers of consumenten) waarin
ze de inhoud en besluiten van hun thesis verwerken. Het deelnameformulier en het sjabloon
voor dit artikel is terug te vinden via www.nobl.be/thesisprijs.
Artikel 5
- Het artikel moet vóór 15 oktober 2018 toekomen bij de NOBL coördinator. Het moet
vergezeld zijn van:









een curriculum vitae van de inzender;
de onderwijsinstelling en het jaar van promotie;
de titel en de promotor(en) van de thesis
het behaalde resultaat
een korte samenvatting van de thesis
een korte beschrijving van de relevantie en innovatie voor de biosector en de mate
van interactie met de biosector tijdens uitvoeren van de stage of de thesis.
de volledige thesis

Artikel 6
Het artikel mag nog niet eerder gepubliceerd zijn en ook niet gepubliceerd worden vóór de
bekendmaking van de uitslag van de wedstrijd.
Artikel 7
Door het inzenden van een artikel verleent de inzender toestemming aan de organisatoren
om het artikel te publiceren na bekendmaking van de uitslag. De organisatoren verbinden
zich ertoe de betrokkenen hiervan vooraf te verwittigen.
Artikel 8
Een jury van deskundigen, aangeduid door de leden van NOBL, zal de inzendingen beoordelen.
Juryleden hebben geen banden met onderwijsinstelling van de indienende student of met de
student.
Artikel 9
De inzendingen worden door de jury beoordeeld op inhoud, relevantie voor de biologische
sector, de innovatie voor de biosector en de kwaliteit van het onderzoek. Eveneens wordt de
inzending beoordeeld op de manier waarop het artikel zich richt naar de lezer en de
mogelijke gebruiker.
Artikel 10
De jury beslist over de toekenning van prijs ter waarde van 500 euro.
De organisatoren staan er borg voor dat het winnend artikel gepubliceerd wordt en/of onder
de aandacht van een breder publiek gebracht wordt.
Artikel 11
De publieke bekendmaking van de uitslag en de uitreiking van de prijs heeft plaats tijdens de
NOBL studienamiddag op 5 december 2018 in Leuven.
Artikel 12
Door deelname aan de wedstrijd gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met het
wedstrijdreglement.
Artikel 13
De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop
ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene
omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld
wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd door
omstandigheden buiten zijn wil om.

