Haarlem, juni 2020

NEDERLANDSE GASINDUSTRIE PRIJZEN 2020
Het bestuur van de Vereniging voor samenwerkende gasbedrijven in Nederland, KVGN maakt
bekend in 2020 drie prijzen beschikbaar te stellen ter waarde van resp. € 6.000,-, € 4.000,- en
€ 2.000,-.
Deze tweejaarlijkse Nederlandse Gasindustrie Prijzen zijn ingesteld in 2006 en beogen jonge,
veelbelovende studenten te stimuleren als professional werkzaam te worden in de gasindustrie en
een masterscriptie te schrijven die opmerkelijk, bijzonder en innovatief is.
De Nederlandse Gasindustrie Prijzen 2020 zullen ten goede komen aan studenten die een
masterscriptie hebben geschreven op het terrein van de systeemintegratie en de rol van
gasvormige moleculen daarbij.
In aanmerking komen masterscripties van studenten die tussen 1 maart 2018 en 31 augustus 2020
zijn afgestudeerd aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs. U hebt de
mogelijkheid één of twee voordrachten te doen. In het geval er twee voordrachten worden gedaan,
dienen een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat te worden genomineerd. Het is niet mogelijk
eenzelfde student voor verschillende afstudeerprijzen van de KHMW voor te dragen.
Voordrachten kunnen uitsluitend door bij de studie en/of examinering van de kandidaten
betrokken docenten worden gedaan.
Een voordracht dient te bevatten:
- De naam en een curriculum vitae van de student die het onderzoek heeft verricht.
- De naam van de universiteit, de afstudeerdiscipline en de datum van afstuderen.
- Een cijferlijst m.b.t. de masterstudie.
- Een digitale versie van de afstudeerscriptie.
- Een aanbevelingsbrief.
De personen aan wie een prijs wordt toegekend worden uitgenodigd deze op 30 november 2020
persoonlijk in ontvangst te nemen tijdens een bijeenkomst in het Hodshon Huis te Haarlem.
Beoordeling en toekenning van de prijzen zijn in handen gelegd van de KHMW.
Voordrachten kunnen per mail worden ingediend tot uiterlijk 18 september 2020 via het digitaal
nominatieformulier op de website van de KHMW.

Meer informatie over
www.khmw.nl/prijzen
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