
 

AUGENT INTERNATIONALISATION AWARD 

 

1. De AUGent Internationalisation Award heeft tot doel waardevolle internationale activiteiten 

of projecten van studenten van de associatiepartners een duwtje in de rug te geven en de 

samenwerking tussen studenten uit verschillende associatiepartners te bevorderen. 

2. De wedstrijd staat open voor iedere student of groep van studenten van de hogescholen en de 

universiteit verbonden aan de AUGent. De procedure (voorwaarden en modaliteiten) wordt in 

dit document gespecifieerd. Deelnemers worden geacht ervan op de hoogte te zijn en met de 

inhoud akkoord te gaan. Alle situaties die niet uitdrukkelijk voorzien zijn, worden door de jury 

beslecht. 

3. Jaarlijks vindt een aankondiging plaats waarin wordt opgenomen wanneer en waar de inzending 

dient plaats te vinden. Laattijdige deelnames (na afsluiting van de wedstrijd) worden niet 

ontvankelijk verklaard. 

4. Komen in aanmerking voor de prijs: internationale projecten van studenten die in voorbereiding 

zijn en waarvan verwacht kan worden dat die opgestart/uitgevoerd worden in de loop van het 

lopend en volgende kalenderjaar. Uitsluitend projecten waarbij studenten van minimum 2 

associatiepartners betrokken zijn of projecten van studenten uit één instelling van de associatie 

maar waarbij een band is met minstens 2 associatiepartners (bijvoorbeeld via de 

projectpromotoren) komen in aanmerking. Het betreft activiteiten al dan niet in kader van 

stages, bachelor- of masterproeven, of andere studie-activiteiten die een internationaal 

engagement van studenten beogen, het wereldburgerschap van studenten bevorderen of 

toepassing van verworven competenties in internationale context tot doel hebben. 

5. De award bestaat uit een geldsom van € 2500. De jury kan gemotiveerd beslissen de prijs 

eventueel op te splitsen, bijvoorbeeld tussen verschillende partners bij één project of tussen 

verschillende projecten. De prijs dient aangewend te worden voor de uitvoering van het project. 

Aan eenzelfde project kan slechts éénmaal een award worden uitgereikt. 

6. De kandidaten bezorgen vóór de afsluitdatum aan de AUGent een omschrijving van het project 

op het voorgeschreven format. Ofwel digitaal (info@augent.be) of per brief (Jozef 

Kluyskensstraat 29, 9000 Gent) De omschrijving omvat maximum 1 A4 (met tekengrootte 11). 

7. De inzendingen worden beoordeeld naar de mate waarin:  

a. de doelstellingen van het project concreet beschreven worden; 

b. de werkwijze helder en gestructureerd geformuleerd wordt; 

c. transparant wordt weergegeven waarvoor de geldsom zal ingezet worden; 

d. er samengewerkt wordt binnen de AUGent; 

e. het project bijdraagt tot een versterking van de wereldburgerschapscompetenties van de 

student(en). 

8. De jury bestaat uit 5 personen en is samengesteld uit: 

a. 1 afgevaardigde per AUGent instelling, in principe de verantwoordelijke internationalisering 

b. de directeur AUGent;  

of hun vertegenwoordigers. 

Er wordt op toegezien dat er geen bloed- of aanverwanten van de deelnemers jureren. 

9. De juryleden zullen bij hun werk discretie in acht nemen met betrekking tot de namen van de 

deelnemers en de resultaten van de beoordeling. 

mailto:info@augent.be


 

10. De winnaar(s) wordt/worden persoonlijk op de hoogte gebracht via mail, stemt/stemmen toe 

dat naam en foto publiek gemaakt worden, en verzaakt/verzaken aan alle rechten daaromtrent. 

11. De winnaar(s) verbindt/verbinden zich er toe te rapporteren hoe de prijs besteed werd en welke 

impact het project had. Bij niet besteding zal altijd teruggevorderd worden. Deze middelen 

worden toegevoegd aan een volgende editie. 

12. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het bestand van de vzw AUGent en 

worden beschermd door de privacywet. Zij worden onder geen enkel beding meegedeeld aan 

derden. De deelnemers kunnen hun gegevens intrekken door een mail te versturen naar de 

organisator. 

13. In geval van vastgesteld misbruik, misleiding of bedrog, behoudt de AUGent zich het 

uitdrukkelijk recht voor de betrokken deelnemer van deelneming uit te sluiten en bijgevolg ook 

van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs. 

14. De AUGent behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te 

stellen, in te korten of in te trekken, ook buiten het geval van overmacht, zonder hiervoor 

aansprakelijk te kunnen worden gesteld. 

15. Het Belgisch recht is van toepassing.  


