Wetenschappelijk-technische groep voor aanbevelingen
inzake bouwrenovatie en monumentenzorg

WTA NL-VL Monumenten-studieprijs 2023
Deadline
inzenden
verplaatst naar
vrijdag 4
november
2022

Daarbij staat het belang dat Nederlandse en
Vlaamse WTA-leden bij de studie kunnen
hebben, voorop.
Om in aanmerking te komen voor de prijs
wordt de de kandidaat vervolgens gevraagd
een samenvattend artikel (globaal 4.000
woorden) in te dienen. Dat artikel wordt gepresenteerd tijdens het voorjaarssymposium
van WTA Nederland-Vlaanderen en opgenomen in de syllabus van dat symposium. De
prijs zal op datzelfde symposium uitgereikt
worden.

www.wta-nl-vl.org
info@wta-nl-vl.org
In 2023 zal het bestuur van WTA Nederland-Vlaanderen voor de zevende maal een
geldprijs van € 750 toekennen. Die prijs is een
waardering voor een uitzonderlijke bijdrage
aan de theorie en de praktijk van het in stand
houden van bouwwerken. De basis onder die
bijdrage moet bij voorkeur zijn gelegen in een
master- of doctoraatsthesis die wetenschap
en praktijk met elkaar verbindt.
Om in aanmerking te komen voor de prijs,
moet om te beginnen een korte samenvatting
worden gezonden naar info@wta-nl-vl.org.
Deze samenvatting heeft een omvang van
maximaal 400 woorden (NL of ENG) en dient
te worden vergezeld van een aanbeveling
van een betrokken docent of promotor van
maximaal 500 woorden. De jury zal uit de inzendingen maximaal vijf bijdragen selecteren.
Deze samenvattingen zullen op de website
van WTA NL-VL worden gepubliceerd.
De indieners van de geselecteerde bijdragen stellen hun studies beschikbaar aan de
jury. Die zal daarop een rangorde vaststellen.

Inzenden
Inzendingen voor de WTA NL-VL monumenten-studieprijs 2023 moeten uiterlijk 1 oktober 2022 worden gedaan via een e-mail aan
info@wta-nl-vl.org onder vermelding van WTA
NL-VL Monumenten-studieprijs. In aanmerking voor inzending komen theses waarvan
de eindbeoordeling/verdediging heeft plaatsgevonden tussen 1 oktober 2021 en 30 september 2022. De jury streeft ernaar om voor
1 december 2022 maximaal vijf samenvattingen te selecteren. De kandidaat winnaar krijgt
uiterlijk 1 februari 2023 hiervan bericht en ontvangt zijn/haar prijs tijdens het voorjaarssymposium van WTA Nederland-Vlaanderen.
Het volledige reglement kan worden ingezien
via de www.wta-nl-vl.org.
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