PRICE

Reglement 2019-2020

REGLEMENT Price FORWARD Belgium 2019-2020
(Fonds A. Freyman & A. Van Loo)

Belanghebbenden

Voorschriften

FORWARD Belgium, stelt de Price FORWARD
Belgium in.

Elke eindverhandeling dient door een
verantwoordelijke
van
de
betrokken
onderwijsinstelling, bij FORWARD Belgium te
worden ingediend.

Deze prijs kan worden uitgereikt voor
eindverhandelingen van studenten en/of
afgestudeerden van universitaire instellingen,
hogescholen en instituten ressorterend onder
het HOBU (Hoger Onderwijs buiten de
Universiteit), erkend door het Vlaams
Ministerie van Onderwijs & Vorming en/of
door het BITO (Belgisch Instituut der
Transportorganisatoren), en van PORTILOG
(Havengebonden en Logistieke Opleidingen
uit de praktijk).

De eindverhandeling dient

elektronisch of

in 3 hard copy exemplaren
aangeleverd te worden
november 2019.

vóór

30

Het bekroonde werk blijft eigendom van
FORWARD Belgium.

Beoordeling
Thema’s
Om voor de Price FORWARD Belgium in
aanmerking te kunnen komen, dient de
eindverhandeling te handelen over een
havengebonden, logistiek of transport
gerelateerd thema.

Aard van de prijs
De Price FORWARD Belgium bestaat uit een
cheque ter waarde van EURO 900, die door
FORWARD Belgium tijdens haar jaarlijkse
Statutaire Algemene Vergadering (februari)
zal worden toegekend.
Naast deze cheque
getuigschrift uitgereikt.

wordt

tevens

een

FORWARD Belgium stelt een jury samen die
kennis neemt van de ingediende werken en
deze beoordeelt.
Uit de ingediende werken zal de jury een
preselectie maken.
De studenten en/of afgestudeerden van de
5 beste werken zullen vervolgens uitgenodigd
worden voor een mondelinge toelichting
over hun eindwerk (februari 2020).
De laureaat wordt door de jury na deliberatie
aangeduid.
De jury heeft het recht de prijs niet toe te
kennen in het geval geen enkel van de
voorgelegde werken haar voldoening
schenkt.
De jury heeft het recht de prijs te verdelen
tussen twee of meer gelijkwaardig bevonden
werken.

Dotatiefonds A. Freyman & A. Van Loo
Het beheer over het dotatiefonds “A.
Freyman & A. Van Loo” werd toevertrouwd
aan FORWARD Belgium en zal worden
aangewend voor het toekennen van de
Price FORWARD Belgium.

Inlichtingen
Alle
bijkomende
inlichtingen
kunnen
bekomen worden op het secretariaat van
FORWARD Belgium:
Brouwersvliet 33 - bus 1 | 2000 Antwerpen
Vanessa Thys | 
+32 (0)3 609 34 92 |
E-mail: vanessa@forwardbelgium.be

