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REGLEMENT PRIJS PROFESSOR D. DE MEULEMEESTER - PIOT 
 

 
Artikel 1 
Prof. Désiré De Meulemeester heeft een schenking overgemaakt aan de AIG-Stichting om de prijs Prof. D. De 
Meulemeester - Piot op te richten. 
 
Artikel 2 
De schenking heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek in de ingenieurswetenschappen aan te moedigen. 
De prijs zal een doctoraatsproefschrift bekronen op het gebied van de ingenieurswetenschappen. 
 
Artikel 3 
De prijs wordt om de vier jaar toegekend onder de kandidaten die aan volgende voorwaarden voldoen: 
a) Houder zijn van een Master diploma uitgereikt door de Faculteit van Ingenieurswetenschappen en 

Architectuur van de Universiteit Gent; 
b) Maximaal 5 jaar houder zijn van het doctoraatsdiploma in de Ingenieurswetenschappen. 
 
Artikel 4 
De prijs bedraagt 2.500 euro en wordt om de vier jaar uitgeschreven. 
 
Artikel 5 
De AIG-Stichting is belast de nodige ruchtbaarheid te geven aan het bestaan van de prijs in het bijzonder  ter 
gelegenheid van de oproep tot kandidaturen. De kandidaten moeten hun werk afleveren op naam van de 
voorzitter van de AIG-Stichting in pdf-vorm en in de vorm van één ongebonden hard copy vóór de einddatum 
die bepaald wordt bij de bekendmaking van de prijs. De tekst moet opgesteld zijn in de Nederlandse, Franse of 
Engelse taal. 
 
Artikel 6 
De jury wordt samengesteld, rekening houdend met de ingediende werken, door de Raad van Bestuur van de 
AIG-Stichting na raadpleging van de Decaan van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van 
de UGent of van een door hem aangeduide persoon. De jury wordt samengesteld uit ten minste vier leden, 
waaronder de voorzitter of zijn plaatsvervanger. De beraadslagingen van de jury zijn geheim. De jury is 
volstrekt meester over de basis van zijn beoordeling. De jury beslist bij eenvoudige meerderheid, de stem van 
de voorzitter is doorslaggevend. Bij gelijkwaardigheid van werken, zal de voorkeur gegeven worden aan het 
werk dat het dichtst aanleunt bij de textieltechnologie. 
 
Artikel 7 
De prijs is ondeelbaar en wordt niet uitgereikt indien zich geen kandidaat heeft aangeboden of indien de jury 
oordeelt dat geen enkel van de voorgedragen werken waardig is hem te ontvangen.  
 
Artikel 8 
De proclamatie en de overhandiging van de prijs zal met de nodige luister geschieden op een evenement met 
grote uitstraling. De organisatie hiervan ligt in handen van het Bestuur van de AIG-Stichting. 
 
Artikel 9 
Het onderhavige reglement treedt in voege na de goedkeuring door de Raad van Bestuur AIG-Stichting en kan 
later gewijzigd worden door dezelfde Raad van Bestuur. 
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