De 2012/13 Maastricht Rechtenstudenten Onderzoeksprijs
Met het oog op het aanmoedigen en verder verbeteren van de hoge kwaliteit van
het onderzoek van onze studenten, zal de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de
Universiteit Maastricht de 2012/13 Maastricht Rechtenstudenten Onderzoeksprijs
organiseren.
De Onderzoeksprijs wordt toegekend op competitieve basis en bestaat uit een
Bachelor en een Master categorie. Prijzen worden toegekend op basis van de
kwaliteit van de structuur, analyse, argumentatie en diepgang van het essay. De
hoogte van elke prijs is € 250. De jury kan besluiten om ook een
aanmoedigingsprijs van € 150 toe te kennen. Alle deelnemers ontvangen een
certificaat. De Jury beslist tevens welke essays voor publicatie in aanmerking
komen.
Alle studenten die staan ingeschreven bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van
de Universiteit Maastricht komen in aanmerking om deel te nemen aan deze
onderzoekswedstrijd. Studenten die momenteel bezig zijn met hun Bachelor’s
essay of Master’s thesis of die van plan zijn daar spoedig aan te beginnen worden
in het bijzonder aangemoedigd om zich aan te melden. Elke inzending voor de
onderzoekswedstrijd kan namelijk tevens worden ingeleverd als Bachelor of
Master scriptie. Zowel Nederlandse als Engelstalige inzendingen zijn welkom. Er
is verder geen beperking voor wat betreft de keuze van het onderwerp waarover je
zou willen schrijven.
Om een hoge kwaliteit van begeleiding te waarborgen, is er slechts een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar. Indien je graag zou deelnemen aan de
onderzoekswedstrijd, kun je je aanmelden door je CV, cijferlijst en een
samenvatting van 400 woorden van je beoogde essay of scriptie per email te
sturen naar Dr Gary Low (gary.low@maastrichtuniversity.nl). De sluitingsdatum
is 30 november 2012.
De kandidaten worden vervolgens uitgenodigd om hun onderzoeksvoorstel
mondeling toe te lichten voor een jury, die zal beslissen wie toegelaten zal worden
tot de onderzoekswedstrijd. Wanneer je wordt geselecteerd om deel te nemen,
krijg je twee begeleiders waarmee je regelmatig en intensief contact zult hebben
en die je zullen helpen bij het realiseren van je onderzoekspotentieel. Daarnaast
zullen de deelnemers aan de competitie elkaar ook feedback geven.
Alle inzendingen voor de onderzoekswedstrijd moeten voldoen aan een woord
limiet (7500-8000 voor een Bachelor’s essay en 8000-10000 voor een Master’s
thesis), en moeten in overeenstemming zijn met de auteursrichtlijnen van de
Maastricht Journal. Alle essays (scripties) dienen voor 19 april 2013 ingeleverd te
worden.
Voor vragen kun je contact opnemen met Dr Gary Low
(gary.low@maastrichtuniversity.nl), of naar de informatie-sessie komen die zal
plaatsvinden op vrijdag 2 november 2012 van 13.00 tot 13.30 in ruimte D.0225.
	
  

