“Wetenschappelijke Prijs Em. Professor Doctor A. L. Baert”
Periode 2015-2016

ALGEMEEN REGLEMENT

Artikel 1
Een tweejaarlijkse prijs voor een bedrag van € 2500 wordt opgericht
door de stichting “Wetenschappelijke Prijs Em. Prof. Dr. A. L. Baert
te Leuven, met als doel het fundamenteel en klinisch wetenschappelijk
onderzoek in de radiologie aan te moedigen.
Artikel 2
Deze prijs kan worden toegekend aan een radioloog, opgeleid aan één
van de vier Nederlandstalige universiteiten in België, op basis van een
met goed gevolg verdedigde doctoraatsthesis, door een jury die zal
benoemd worden door het stichtingscomité.
Artikel 3
Slechts werken die minder dan 2 jaar oud zijn op de datum van hun
indiening kunnen in aanmerking worden genomen. Het werk moet
opgesteld zijn in het Nederlands of in het Engels, met in beide
gevallen, een uitgebreide samenvatting van minstens 15 bladzijden in
het Nederlands (interlinie 1, ca. 47 regels per blz.).
Artikel 4
De prijs kan slechts toegekend worden aan een nog niet bekroond
werk. De auteur van het bekroonde werk krijgt de titel “Laureaat
Wetenschappelijke Prijs Em. Prof. Dr. A. L. Baert”.

Artikel 5
De jury van de prijs is samengesteld uit 7 personen, aangeduid door
het stichtingscomité volgens de regels van het intern reglement.
Em. Prof. Dr. A. L. Baert is voorzitter van de jury. Het staat de jury
vrij de prijs al dan niet toe te kennen.
Artikel 6
De gevallen waarin door het reglement van de prijs niet is voorzien of
betwistingen die zouden kunnen ontstaan betreffende de interpretatie
ervan, de beoordeling van de ontvankelijkheid van de werken en/of
van de kandidaten e.a. worden onherroepelijk door de jury beslecht.
Er wordt geen briefwisseling gevoerd over de uitspraak van de jury.
Artikel 7
De kandidaten moeten hun werk samen met hun curriculum vitae
indienen in 6 gedrukte exemplaren bij Em. Prof. Dr. A.L. Baert en 1
exemplaar bij de secretaris, uiterlijk op 30 september 2016. Het
stichtingscomité bepaalt de exacte datum van de toekenning van elke
tweejaarlijkse prijs, voorzien in de maand december. De eerste
toekenning van de prijs is uitgereikt in december 1998.
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