AIG-Prijs
_____________________________

REGLEMENT
_________________________________________________

Artikel 1
Onderhavig reglement is opgemaakt in uitvoering van artikel 5 van de statuten van de
Wetenschappelijke Prijzen uitgereikt door de Alumnivereniging van de Ingenieurs
afgestudeerd aan de Universiteit te Gent.

Artikel 2
Op geregelde tijdstippen, hoogstens om de vier jaar, ontneemt de Raad van Bestuur
aan de opbrengst van het Fonds der Wetenschappelijke Prijzen een passend bedrag,
dat moet gebruikt worden voor de samenstelling van de AIG-prijs.

Artikel 3
Deze prijs is bedoeld als beloning van de ontwerper(s) van het beste oorspronkelijk
werk dat verband houdt met de ingenieurswetenschap en als een ware bijdrage tot de
bevordering hiervan kan worden beschouwd. De prijs is ondeelbaar.

Artikel 4
De ontwerpers van de werken die voorgedragen worden voor de prijs moeten
ingenieur zijn en lid van de AIG sedert ten minste vijf jaar of sedert het behalen van
hun diploma. Indien de ingezonden verhandeling evenwel het werk is van een ploeg
moet slechts één auteur lid zijn van de AIG. In dit geval zal de prijs toegekend worden
aan de ploeg.

Artikel 5
De wedstrijd om de prijs wordt geopend door een bekendmaking van de voorzitter van
de AIG tijdens een algemene vergadering van de vereniging; in deze bekendmaking
wordt het bedrag van de prijs vermeld. Door het algemeen secretariaat wordt hieraan
dan binnen één maand de nodige ruchtbaarheid gegeven.
../..
Artikel 6
De verhandelingen of andere bescheiden tot staving van de voorgelegde werken
worden hetzij in de Nederlandse, Franse of Engelse taal opgesteld, naar keuze van de
auteurs. Teksten en bescheiden moeten in drie exemplaren en in elektronische vorm
worden neergelegd op het algemeen secretariaat van de AIG voor de eerste oktober
van het jaar waarin de wedstrijd werd geopend.

Artikel 7
Na verstrijking van de inschrijvingstermijn neemt de Raad van Bestuur nota van de
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ingediende werken, stelt evenveel jury’s samen als er vakken zijn waaronder de
werken kunnen worden ingedeeld en wijst voor elke jury een voorzitter aan.
Iedere jury bestaat uit drie wegens hun bijzondere bevoegdheid gekozen personen,
waarvan er minstens één hoogleraar aan de UGent moet zijn; minstens twee leden
moeten deel uitmaken van de AIG. De beraadslagingen van de jury's zijn geheim.
Nadat iedere jury voor zich het meest verdienstelijke werk heeft aangewezen, roept de
voorzitter van de AIG de voorzitters van de jury bijeen om, bij eenvoudige meerderheid
van stemmen en op onherroepelijke wijze, het te bekronen werk aan te wijzen. In geval
van staking der stemmen is die van de voorzitter van de AIG doorslaggevend.
Indien geen der voorgelegde werken waardig wordt geoordeeld de prijs te behalen,
wordt deze voor de beschouwde periode niet toegekend.

Artikel 8
De openbare uitroeping van de naam van de prijswinnaar wordt gedaan door de
voorzitter van de AIG op de eerstvolgende proclamatie van de faculteit FEA. Zij wordt
bevestigd door het overhandigen van een diploma, dat deze onderscheiding vaststelt
en de houder machtigt zich "Laureaat van de AIG-Prijs" te noemen.
Het bedrag van de prijs wordt aan de laureaat overgemaakt door overschrijving op
zijn/haar rekeningnummer.

Artikel 9
Onderhavig reglement werd tijdens de zitting van het Bestuurscomité op datum van
11/10/1955 vastgesteld en werd aangepast in de vergaderingen van 12/09/2005 en
van 27/03/2013.
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