NADA Award reglement
1. REGLEMENT
art. 1. Omschrijving van de NADA Award
1.De ‘NADA Award’ is de prijs die jaarlijks eind oktober/november, wordt uitgereikt voor de 2 beste
afstudeeropdrachten van het afgelopen studiejaar door AMA studenten.
2.De NADA Award bestaat uit 2 geldbedragen (een eerste prijs van € 500,-, een tweede van € 250,-).
art. 2. Jury
1. De jury bestaat uit minimaal 3 personen;
2. De jury regelt de eigen werkwijze (w.o. het voorzitterschap, secretaris en de wijze van overleg, wie
de prijzen uitreikt); De beoordeling gebeurt aan de hand van de criteria voor de afstudeeropdrachten
vd AMA ;
3. De juryleden worden jaarlijks benoemd door het NADA bestuur.
4. De door de juryleden gemaakte kosten worden, in alle redelijkheid, vergoed door NADA;
5. De juryleden stemmen er mee in dat hun naam genoemd kan worden in de publiciteitsuitingen rond
de uitreiking van de NADA Award.
art. 3. Voordracht en selectie
1. De mogelijkheid om afstudeeropdrachten voor te dragen voor de NADA Award wordt jaarlijks
binnen de AMA bekend gemaakt. De voordracht gebeurt, met goedkeuring van de student, door de 1e
afstudeerbegeleider.
2. De directeur van de academie, doet uiterlijk tot 1 oktober van dat jaar een voordracht voor
maximaal 5 genomineerden.
art. 4 Communicatie
1.De academiedirecteur nodigt de genomineerden uit voor de prijsuitreiking;
De niet-genomineerde voordrachten krijgen bericht hierover;
2. Het staat de AMA vrij om aan de nominatie bekendheid te geven;
art. 5 Uitslag en prijsuitreiking
1. De jury wijst de winnaars aan van de prijzen;
2. De uitslag wordt door de jury gemotiveerd bij de uitreiking voorgelezen.
Criteria NADA Award
Het onderwerp is actueel en innovatief waarbij een probleem wordt geanalyseerd en de output een
toegevoegde waarde heeft voor de opdrachtgever. De scriptie is goed leesbaar en creatief qua
inhoud.

3 . Aan het uitreiken van de prijs zal door Saxion/AMA publiciteit worden gegeven;
4. Over de uitslag wordt door de jury, voorafgaand aan de uitreiking, niet gesproken of
gecorrespondeerd.

art. 6 Archief, toegankelijkheid, publicatie en eigendom
1 De afstudeeropdrachten van de uiteindelijke prijswinnaars blijven het ‘geestelijk eigendom’ van de
student.

