Reglement Scriptieprijs van de Werkgroep Italië Studies

1. Opzet van de Scriptiesprijs
De Werkgroep Italië Studies bekroont iedere twee jaar met de scriptieprijs een
masterscriptie van een student/e van een Nederlandse of Vlaamse universiteit
(ongeacht de nationaliteit van de student/e).

2. Voorwaarden waaraan de te bekronen scriptie moet voldoen
De scriptie behandelt een aspect van de Italiaanse cultuur in algemene zin, taal,
literatuur, of (kunst)geschiedenis. Ook scripties betreffende de Italiaanse politiek
of media kunnen meedingen naar de prijs.
De scriptie is geschreven in het Italiaans, Nederlands of Engels.
De scriptie is tijdens de twee betreffende academische jaren ingediend en
beoordeeld bij een Nederlandse of Vlaamse universiteit.
Scriptie die meedingen naar de prijs dienen voor de sluitingsdatum, zoals die op
de website wordt vermeld, ingestuurd te zijn in PDF-formaat naar:
italiestudies@gmail.com.

3. Bekroning en omvang van de prijs
De laureaat wordt bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse Onderzoeksdag van de
Werkgroep Italië Studies.
De prijs omvat een oorkonde, een geldbedrag van € 500 die wordt gesponsord
door de WIS en een studieverblijf van een maand in Rome aangeboden door het
Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR). Tevens krijgt hij/zij (=

laureaat) de kans de resultaten van zijn/haar onderzoek te publiceren in een artikel
in het tijdschrift van de WIS “Incontri”.

4. Bijkomende vragen
Voor vragen met betrekking tot de scriptieprijs gelieve een e-mail te sturen naar:
italiestudies@gmail.com.

Regolamento del premio alla migliore tesi di master
1. Finalità del Premio alla migliore tesi di master
Il Werkgroep Italië Studies assegna ogni due anni un premio alla migliore tesi di
master ad uno studente di una università in Olanda o nelle Fiandre
(indipendentemente dalla sua nazionalità).
2. Condizioni per la partecipazione
La tesi deve trattare un argomento della cultura italiana, che può essere lingua,
letteratura, storia o storia dell’arte. Possono partecipare anche tesi che si occupino
di politica o media.
La tesi deve essere scritta in Italiano, Olandese o Inglese.
La tesi deve essere stata discussa nel biennio preso in esame presso un’università
olandese o belga.
Le tesi che intendono partecipare al premio devono essere inviate in formato PDF
entro il termine stabilito pubblicato nel sito, al seguente indirizzo:
italiestudies@gmail.com.
3. Premiazione e natura del premio
L’assegnazione del premio avviene ogni due anni durante la Giornata della ricerca
del Werkgroep Italië Studies.

Il premio consiste in un diploma, una somma di 500 € sponsorizzata dal
Werkgroep Italië Studies (WIS) e un soggiorno studi di un mese offerto dal
Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR). Il vincitore/vincitrice ha inoltre
la possibilità di pubblicare i risultati della sua ricerca in un articolo scientifico
nella rivista del WIS “Incontri”.

4. Invio e Informazioni
Ulteriori informazioni sul premio per la migliore tesi di master possono essere
acquisite mandando un’email a: italiestudies@gmail.com.

