Reglement PhD Award Rehabilitation Medicine 2022
De ‘PhD Award Rehabilitation Medicine’ is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt voor het beste
en meest aansprekende proefschrift dat betrekking heeft op de revalidatiegeneeskunde. Het
doel van deze prijs is de aandacht te vestigen op hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek
door onderzoekers en deze te waarderen en te bevorderen.
I.

Algemene voorwaarden
a. Het proefschrift dient betrekking te hebben op de revalidatiegeneeskunde.
b. Voor de beoordeling komen proefschriften in aanmerking die in het academische
jaar van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2022 zijn verschenen.
c. VRA leden kunnen in aanmerking komen voor de prijs. Niet-VRA leden kunnen
ook in aanmerking komen voor de prijs mits een ander VRA-lid een substantiële
bijdrage heeft geleverd aan het proefschrift. Bijvoorbeeld als copromotor of
medeauteur van minimaal twee artikelen.
d. De kandidaat dient gepromoveerd te zijn aan een Nederlandse universiteit.
Kandidaten die gepromoveerd zijn aan een buitenlandse universiteit mogen
alleen meedingen indien wetenschappelijke medewerkers van een Nederlandse
vakgroep revalidatiegeneeskunde of een Nederlandse revalidatie instelling
betrokken zijn bij de begeleiding als (co-) promotor.
e. Per indienronde mag er per universiteit één kandidaat worden voorgedragen door
een gewoon hoogleraar revalidatiegeneeskunde. Indien er meerdere hoogleraren
revalidatiegeneeskunde verbonden zijn aan een universiteit dan dienen zij
onderling af te stemmen wie namens deze universiteit in aanmerking komt voor de
prijs.
f.

Ervaringen uit het onderzoek dienen te worden gedeeld: de genomineerden
dienen bereid te zijn het proefschrift (plenair) te presenteren tijdens het Dutch
Congress of Rehabilitation Medicine 2022.

g. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie
Wetenschap & Innovatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.
II.

De prijs
a. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 1000 euro.
b. Het bedrag mag vrij worden besteed.
c. De prijs wordt uitgereikt tijdens DCRM 2022.
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III.

Procedure indienen
a. De sluitingsdatum voor het inzenden van een proefschrift is 1 juni 2022.
b. De hoogleraar dient een aanbevelingsbrief te schrijven en mee te sturen met het
proefschrift.
c. De hoogleraar dient een CV van de kandidaat mee te sturen met het proefschrift.
d. De hoogleraar dient een recent overzicht mee te sturen met de volgende
informatie per artikel/hoofdstuk: status van publicatie (geaccepteerd/
gepubliceerd), in welk tijdschrift, met welke impact factor en welk kwartiel.
e. Deelnemers ontvangen vóór 1 september 2022 schriftelijk bericht of zij
genomineerd zijn voor de prijs.

IV.

Beoordeling
a. De beoordeling van de proefschriften en presentaties zal worden gedaan door vier
leden van de Commissie Wetenschap & Innovatie van de VRA.
b. Alle juryleden hebben een gelijkwaardig stemrecht. Beslissingen worden
genomen op basis van consensus. Indien er binnen de jury geen consensus is
neemt de jury haar besluit met eenvoudig meerderheid van stemmen.
c. Wanneer één van de juryleden betrokken is bij het proefschrift, onthoudt hij of zij
zich van stemming.
d. Indien de jury van oordeel is dat geen van de proefschriften in aanmerking komt
voor de prijs kan de jury besluiten de prijs voor dat jaar niet toe te kennen.
e. Over de toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
f.

Beroep tegen toekenning van de prijs is niet mogelijk.
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