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ARTIKEL 1 
Ter gelegenheid van de oprichting van de AIG-Stichting als stichting van openbaar nut (S.O.N.) werd met 
ingang van 1988 een jaarlijkse prijs ingesteld, genoemd Jozef Plateauprijs. 
De prijs is bedoeld als beloning van de auteur met de beste masterscriptie en die als een bijdrage tot de 
bevordering van de ingenieurswetenschappen kan beschouwd worden. 
 
ARTIKEL 2 
Het basisbedrag van de prijs wordt jaar lijks vastgelegd door het bestuur van de AIG-Stichting. 
 
ARTIKEL 3 
Komen in aanmerking: 
Master scripties die aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (FEA) van de  
UGent werden uitgevoerd in een taal door de faculteit aanvaard. 
Deze scripties kunnen ingediend worden uiterlijk drie kalenderjaren na het jaar waarin het diploma werd 
bekomen van burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur architect of van een specialiteit residerend in de 
FEA van de UGent. 
 
ARTIKEL 4 
Wijze van kandideren: 
De scripties worden voorgedragen door de betrokken promotor die zijn gefundeerde visie weergeeft 
en worden op het secretariaat van de AIG-Stichting afgeleverd in pdf-vorm en 1 ongebonden hard copy. 
Het secretariaat zorgt zelf voor de vermenigvuldiging van de werken ten behoeve van de jury. 
 
De kandidaten worden gevraagd hun werk mondeling te presenteren en te verdedigen op een  
datum vastgesteld door het bestuur van de AIG-Stichting. 
 
ARTIKEL 5 
De termijn van indienen verstrijkt elk jaar op 1 maart. De prijsuitreiking gebeurt tijdens de plechtige 
proclamatie van de afstuderende ingenieurs van de Faculteit Ingenieurwetenschappen en Architectuur  
van de Universiteit Gent, in de maand juli. 
 
ARTIKEL 6 
De jury wordt door de AIG-Stichting samengesteld en bestaat uit minimum vijf leden waaronder minimum 
een lid van het ZAP van de FEA van de UGent. 
 
De samenstelling gebeurt in functie van de ingediende werken.  
De jury adviseert de AIG-Stichting die de laureaat proclameert, de prijs toekent en overhandigt volgens 
artikel 5. 
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