REGLEMENT NVvP Undergraduate award
NVvP Undergraduate award voor een scriptie of klinisch profiel in de parodontologie voor
bachelor of master studenten in tandheelkunde.
De prijs wordt uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) aan
studenten van Tandheelkunde (in Nederland) voor een scriptie of een uitzonderlijke prestatie
tijdens een klinisch profiel binnen het vakgebied van parodontologie.
Kandidatuur
Om in aanmerking te komen voor deze award moet de aanvrager:

Student-lid van de NVvP zijn op de moment van de aanvraag.

een scriptie hebben geschreven binnen het vakgebied van de parodontologie in het
laatste academisch jaar voorafgaand aan de prijs uitreiking of

een klinisch profiel verslag hebben geschreven in het laatste academisch jaar
voorafgaand aan de uitreiking.
De student moet inleveren:

een verslag van een casus of casussen met een klinisch profiel relevant voor de
parodontologie of

een literatuuronderzoek op het gebied van de parodontologie of

een resultaat van een klein onderzoeksproject
In alle gevallen moet er een duidelijke focus zijn op de parodontologie en een
aanbevelingsbrief van een docent.
Aanmelding
Aanmeldingen, voorzien van bovenstaande informatie, dienen voor de deadline in het bezit
te zijn van het bestuur van de NVvP via secretariaat@nvvp.org
Documenten die moeten worden ingediend als onderdeel van de aanvraag zijn:

kort CV (max. 1 pagina) inclusief volledige contactgegevens

gescande ondertekende aanbevelingsbrief van een docent van de tandheelkundige
faculteit die de aanvraag ondersteunt.

kopie van het verslag van het klinisch profiel of een scriptie.

Deadline: 1 september van ieder jaar.
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Beoordeling
Het bestuur belast 2 van haar leden met de taak om de aanmeldingen te beoordelen en te
voorzien van een motivatie van het gegeven oordeel.
De beoordeling neemt de volgende aspecten in overweging:
- persoonlijke inzet van de kandidaat
- originaliteit
- gezondheidswinst voor de patiënt
- maatschappelijke impact
- professionele spin-off
Winnaar
Zodra de naam van de winnaar bekend is, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk
medegedeeld aan de desbetreffende persoon. Deze wordt vervolgens uitgenodigd om
aanwezig te zijn op de eerstvolgende congres.
Uitreiking
De gekozen student wordt bekend gemaakt tijdens het congres. De winnaar moet aanwezig
zijn om de prijs uit handen van een bestuurslid van de NVvP, onder voorlezing van de
motivatie van de beoordelaars, in ontvangst te nemen. Indien van toepassing wordt de
winnaar gevraagd een korte toelichting te geven op het betreffende onderzoek of project of
profiel verslag.
Prijs
De gekozen student krijgt gratis toegang tot het congres, ontvangt een certificaat en een
bedrag van € 500, te besteden aan een paro gerelateerd congres of boek. Het bedrag kan
worden verkregen door middel van het overhandigen van een bewijs van deelname met de
daarbij behorende factuur. Dit dient uiterlijk 2 jaar na de uitreiking te worden ingediend bij het
secretariaat van de NVvP.
Een verslag van deze uitreiking zal in de daaropvolgende nieuwsbrief van de vereniging
verschijnen.
Indien zich geen geschikte kandidaat aanmeldt, houdt de NVvP het recht om geen award uit
te reiken in dat jaar.
Alle documenten moeten per e-mail worden ingediend bij de secretaris van de NVvP
secretariaat@nvvp.org.
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