Prijs van het Belgisch Instituut voor de Verlichtingskunde
(IBE-BIV-Prijs)
REGLEMENT

Artikel 1
De "IBE-BIV-prijs" is een jaarlijkse prijs dewelke door het Belgisch Instituut voor de Verlichtingskunde
toegekend wordt. Het doel van deze prijs is het aanmoedigen van auteurs van originele eindwerken van
wetenschappelijke of technische aard in het gebied van de verlichtingskunde. Dit begrip wordt zo breed
mogelijk opgevat en omkadert met name de fotometrie, de lichtbronnen en de armaturen, de techniek en de
fysiologie van de verlichting, ergonomische-, comfort- en gezondheidsaspecten, economische en
milieuaspecten, de veiligheid, de natuurlijke verlichting, het onderwijs, enz... met uitsluiting van eenvoudige
vulgarisatie- en documentatiewerken.
Doctoraatsproefschriften zijn niet toegelaten.
Artikel 2
Het aan de prijs verbonden bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door het Bestuursorgaan van het IBEBIV. Deze kan besluiten om een prijs niet te organiseren voor het lopende jaar.
Artikel 3
De auteurs mogen de leeftijd van 30 jaar niet bereikt hebben op de vastgelegde datum waarop de
afstudeerwerken moeten ingeleverd worden. Zij moeten Belg zijn, of lid van het IBE-BIV zijn, of het
gepresenteerde werk in België verricht hebben of hun hoofdactiviteit in België uitvoeren.
Artikel 4
Door het inleveren van zijn/haar afstudeerwerk accepteert de auteur alle clausules van het actuele reglement.
Dit kan eenvoudig bekomen worden door een aanvraag te richten aan het secretariaat van het IBE-BIV.
Artikel 5
De afstudeerwerken moeten op het secretariaat van het IBE-BIV (IBE-BIV, pa. Laboratorium voor
Lichttechnologie, KU Leuven – Technologiecampus Gent, T.a.v. Mevr. Ineke Hutse, Gebroeders De
Smetstraat 1, 9000 Gent, België) ten laatste toekomen op 30 juni van het jaar van de toekenning van de
prijs. Zij moeten in het Frans, Nederlands, Duits of Engels zijn opgesteld en in 6 identieke exemplaren
ingeleverd worden, op wit papier, in één enkele gesloten omslag, geadresseerd aan de voorzitter van het
IBE-BIV met de vermelding "Afstudeerwerk gepresenteerd voor de Prijs van het IBE-BIV", met vermelding
van het jaar voor de toekenning van de prijs. Naam, postadres en handtekening van de auteur moeten
vermeld zijn, alsook zijn/haar geboortedatum, zijn/haar telefoonnummer en zijn/haar e-mailadres.
De afstudeerwerken worden verzorgd en met netheid ingeleverd. Zij worden voorafgegaan door een
samenvatting van maximum drie pagina's, in welke duidelijk het doel van het afstudeerwerk omschreven
wordt, alsook de samenvatting van de ondernomen stappen en de er uit resulterende conclusies. Het
ingeleverde afstudeerwerken moet integraal getypt zijn, met uitzondering van speciale of uitzonderlijk
moeilijke karakters. Eventuele handgeschreven aantekeningen zijn duidelijk en verzorgd.
De ingediende werken mogen afstudeerwerken in hun originele vorm zijn, alsook in verbeterde en herziene
versie. Het moet afstudeerwerken betreffen welke aangeboden werden in de loop van het jaar voorafgaand
aan het jaar van de prijs. De afstudeerwerken worden niet teruggegeven.
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Artikel 6
De voor de Prijs ingeleverde afstudeerwerken worden beoordeeld door een jury welke wordt aangeduid door
de Bestuursorgaan van het IBE-BIV. Deze telt minstens 4 leden. Promotoren van een ingediend
afstudeerwerk kunnen geen lid zijn van de jury voor dit afstudeerwerk. Deze jury wordt voorgezeten door de
Voorzitter van het IBE- BIV en deze heeft een deliberatieve stem.
De beslissingen van de jury worden bij meerderheid genomen. De beslissingen van de jury zijn pas geldig
wanneer minstens vier juryleden hun stem uitgebracht hebben; in geval van onenigheid zal de stem van de
voorzitter doorslaggevend zijn. De juryleden zijn gebonden aan de geheimhouding over de deliberatie.
Artikel 7
De jury neemt haar beslissing vooral rekening houdend met volgende criteria: intrinsieke waarde van het
afstudeerwerk, originaliteit van de bijdrage, actualiteit van het onderwerp, praktische
toepassingsmogelijkheden, omvang van het werk, presentatie-kwaliteit (vormgeving, elegantie en stijlzuiverheid).
De jury houdt zich het recht voor om de prijs niet uit te reiken, om aangepaste bedragen voor te stellen, of
om de prijs tussen twee auteurs te verdelen.
Zij kan ook een beloning voorstellen aan een auteur van een niet-bekroond, maar toch verdienstelijk geacht
afstudeerwerk.
Artikel 8
Het resultaat van de wedstrijd wordt ofwel tijdens de Algemene Vergadering van het IBE-BIV, ofwel tijdens
een studiedag van het IBE-BIV, ofwel tijdens een evenement welk door het IBE-BIV georganiseerd werd,
bekendgemaakt. De kandidaat zal uitgenodigd worden om, indien mogelijk, bij deze gelegenheid een korte
uiteenzetting over het bekroonde afstudeerwerk te geven.
Artikel 9
Elk bekroond afstudeerwerk geeft aan de auteur ervan het recht de titel "Laureaat van de Prijs van het IBEBIV” te gebruiken, met vermelding van het betreffende jaar. Het is evenwel zo, dat het bedrag van de prijs
niet ter beschikking van de laureaat gesteld zal worden, alvorens hij/zij een samenvatting van het bekroonde
afstudeerwerk ingeleverd heeft in een formaat hetwelke aan de leden van het IBE-BIV verspreid kan worden,
alsook in een formaat acceptabel voor de eventuele publicatie in een wetenschappelijk of technisch Belgisch
tijdschrift, aangeduid door de jury.
Artikel 10
Met het indienen van een afstudeerwerk bevestigt elke deelnemer, op zijn/haar eer, dat dit afstudeerwerk
niet eerder met een andere prijs bekroond werd en dat het afstudeerwerk niet voor een andere prijs
ingestuurd werd waarvan het resultaat nog niet bekend is; daarenboven engageert hij/zij zich, dit
afstudeerwerk, tussen het ogenblik van indiening en bekendmaking van de resultaten, niet bij een andere
prijs in te sturen. Publicatie en verspreiding van delen van het afstudeerwerk binnen de literatuur of bij
wetenschappelijke conferenties blijft toegestaan.
Artikel 11
De Voorzitter van het IBE-BIV is bemachtigd om op te treden in het geval dat er problemen op zouden treden
bij de toepassing van het huidige reglement. Zijn/Haar beslissing is onherroepelijk.
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