Deelnamereglement
Applied Science Pitch Competition
1. De toekenning van de "Applied Science Pitch Awards" geschiedt door DAS in samenwerking met de KNCV
en het NIBI op basis van een door DAS, de KNCV en het NIBI uitgebrachte jurering. Aan de awards zijn
geldbedragen van €500,-; €250,-; €150,- en €100,- gekoppeld. Er worden vier awards toegekend aan
studenten, of teams van studenten die samen één project presenteren: drie juryprijzen en één
publieksprijs.
2. Voor de toekenning komen in aanmerking:
Zij die student zijn bij een opleiding binnen het Domein Applied Science. De pitch dient een onderwerp te
behandelen waaraan de kandidaat heeft meegewerkt in het kader van zijn of haar stage- of
afstudeeropdracht, of in het kader van een onderwijsproject waarbij studenten een innovatievraag vanuit
het werkveld beantwoorden. Uitgangspunt is dat er praktisch werk wordt verricht om een antwoord of
oplossing te vinden.
3. Voorwaarden voor de toekenning zijn
De kandidaat heeft zich gehouden aan alle gecommuniceerde deadlines.
De kandidaat is tijdens de DAS Conferentie waar de wedstrijd wordt georganiseerd aanwezig om jury en
bezoekers een mondelinge toelichting op het werk te geven en vragen te beantwoorden.
De kandidaat is aanwezig bij de bekendmaking van de prijzen (Award Ceremony). Indien een gekozen
winnaar hier niet meer aanwezig is, gaat de prijs naar de eerstvolgend beoordeelde kandidaat.
4. In het geval dat het aantal aanmeldingen voor de Applied Science Pitch Competition het aantal
beschikbare plaatsen overschrijdt, worden de deelnemers geselecteerd op basis van volgorde van
aanmelding. Een student is aangemeld op het moment dat het ingevulde inschrijfformulier en de pitch zijn
ingediend.
4. Juryprijzen: De onderscheidingen zullen, met inachtneming van het onder punt 2 bepaalde, worden
toegekend aan de kandidaten die naar het oordeel van de jury de beste, op een na beste en op twee na
beste pitch hebben gepresenteerd. Bij het beoordelen van de pitches wordt gelet op zowel verslaglegging
als de mondelinge toelichting. De criteria die hiervoor gebruikt worden, zullen voorafgaand aan inschrijving
bekend gemaakt worden.
5. Publieksprijs: de onderscheiding zal, met inachtneming van het onder punt 2 bepaalde, worden
toegekend aan de kandidaat die de meeste stemmen ontvangt van de deelnemers aan de DAS Conferentie.
Alle deelnemers worden in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen en gestimuleerd dit te doen. De
deelnemers krijgen hierbij de beschikking over de beoordelingscriteria zoals deze ook door de jury worden
gehanteerd.
6. Het is mogelijk dat een kandidaat onderscheiden wordt met zowel een juryprijs als de publieksprijs.
7. De jury zal bij haar werk geheimhouding in acht nemen waar het betreft de namen van de
geadviseerde prijswinnaar en de overige kandidaten.
8. De jury informeert de directies van de KNCV en het NIBI en het bestuur van DAS voorafgaand aan de
uitreiking over de geselecteerde winnaars.
9. De uitreiking van de onderscheiding geschiedt op de DAS Conferentie waar de pitch wordt

gepresenteerd. Motivering van de toekenning betreffende de uitreiking vindt plaats op de website en in de
digitale nieuwsbrief van DAS en de KNCV.
10. De jury bestaat uit een minimum van vijf leden en wordt samengesteld door DAS, de KNCV en het NIBI.

