Reglement van Otto von der Gablentz-scriptieprijs 2017
Deelnemers
Artikel 1
Deelname staat open voor elk (oud-)student aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs danwel
een Nederlandse student aan een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs, die een masterscriptie
heeft geschreven over een onderwerp dat direct is gerelateerd is aan Duitsland of Europa.
Artikel 2
Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud ervan akkoord te
gaan.
Artikel 3
Bloed- en aanverwanten van juryleden en medewerkers in dienstverband van het Duitsland Instituut
Amsterdam zijn van deelname uitgesloten.
Opdracht
Artikel 4
Inzendingen worden beoordeeld aan de hand van vier criteria:
1. Wetenschappelijke kwaliteit
2. Vermeerderde kennis en inzicht over het onderwerp
3. Originaliteit
4. Leesbaarheid
Rechten
Artikel 5
Inzending van de scriptie houdt niet in overdracht van auteursrecht en/of enige met het auteursrecht
samenhangende bevoegdheid, met uitzondering van het in artikel 6 bepaalde.
Artikel 6
Het Duitsland Instituut Amsterdam verwerven het recht de ingezonden scripties te gebruiken voor
publicaties, zowel schriftelijk als digitaal, met vermelding van de bron. De inzender vrijwaart het Duitsland
Instituut Amsterdam voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op auteursrechten.
Artikel 7
Ingezonden scripties worden niet geretourneerd.
Jurering
Artikel 8
De jury wordt benoemd door de wetenschappelijk directeur van het Duitsland Instituut Amsterdam.
Artikel 9
Voor beoordeling door de jury komen slechts in aanmerking scripties die:
1. Tussen 1 september 2014 en 1 januari 2017 als voldoende zijn beoordeeld;
2. voldoen aan de in artikel 12 genoemde uitvoeringseisen.
Artikel 10
De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de inzendingen of bij minder dan tien inzendingen
de scriptieprijs niet uit te reiken.
Artikel 11
De jury heeft het recht om bij de beoordeling van de scripties het advies van externe deskundigen in te
winnen.
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Uitvoering
Artikel 12
Ingezonden scripties moeten:
 zijn geschreven in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal;
 ingeleverd worden in zowel een papieren als een digitale versie. Andere versies worden niet
geaccepteerd;
 vergezeld gaan van een kopie van een bijbehorend, door de docent gedateerd en ondertekend
tentamenbriefje, dan wel door een ander gedateerd bewijs van acceptatie;
 daarnaast vergezeld gaan van een blad met ten minste de volgende gegevens: volledige voor- en
achternaam van de auteur, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, onderwijsinstelling en
studierichting.
 uiterlijk 1 januari 2017 in het bezit zijn van de Jury van de Otto von der Gablentz Scriptieprijs, p/a
Het Duitsland Instituut Amsterdam, mevr. D. Gehla, Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam,
d.gehla@uva.nl.
Artikel 13
Deelnemers krijgen een bevestiging van de ontvangst van hun inzending.
Prijzen
Artikel 14
De winnaar van de Otto von der Gablentz Scriptieprijs ontvangt 2500,00 euro. Daarnaast kan een essay
waarvoor de scriptie de basis vormt, worden gepubliceerd.
Slotbepaling
Artikel 15
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de jury.

Reglementen Otto von der Gablentz-scriptieprijs

pag 2 van 2

