Jaarlijkse wedstrijden

Concours annuels

Reglement

Règlement

Om het wetenschappelijk onderzoek van
goede kwaliteit i.v.m. problemen eigen aan de
overzeese gebieden te bevorderen, organiseert de
Koninklijke
Academie
voor
Overzeese
Wetenschappen (KAOW) jaarlijkse wedstrijden.

En vue de promouvoir la recherche
scientifique de haute qualité relative à des
matières propres aux régions d’outre-mer,
l’Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer
(ARSOM) organise des concours annuels.

a) Opstellen van de vragen en indiening van de
werken

a) Rédaction des questions et introduction des
travaux

Art. 1. Elke klasse schrijft jaarlijks een
Art. 1. Chaque classe met annuellement au
wedstrijd uit over een vraag die verband houdt concours une question sur les matières qui lui
met de door haar behandelde materies.
sont spécifiques.
Tijdens haar februarizitting bepaalt elke
klasse het thema waarover de vraag zal handelen
en duidt zij twee leden aan om ze op te stellen.
Tijdens haar maartzitting legt elke klasse de tekst
van de vraag definitief vast. Deze vraag moet
voldoende ruim geformuleerd worden zodat het
tot een echte competitie kan komen.

En sa séance de février, chaque classe
détermine le thème sur lequel portera la question
et désigne deux membres chargés de la rédiger.
En sa séance de mars, chaque classe arrête
définitivement le texte de la question. Cette
question doit être formulée de manière
suffisamment large pour susciter une vraie
compétition.

Art. 2. Le concours est accessible aux
Art. 2. De wedstrijd is toegankelijk voor
scientifiques
du monde entier sans aucune
wetenschappers wereldwijd zonder enige
restriction
d’âge.
Les membres de l’Académie ne
leeftijdsbeperking. De leden van de Academie
peuvent y prendre part.
mogen niet deelnemen.
Art. 3. Chaque travail couronné par
Art. 3. Elk door de Academie voor de
l’Académie
au concours annuel est doté d’un prix
jaarlijkse wedstrijd bekroonde werk krijgt een
en
espèces
(2
500 EUR).
prijs in speciën (2 500 EUR).
Art. 4. Het voor de jaarlijkse wedstrijd van de
Academie ingediende werk moet een origineel en
recent (max. vijf jaar oud) wetenschappelijk
manuscript zijn: een doctoraal proefschrift of een
werk van ten minste hetzelfde niveau.

Art. 4. Le travail soumis au concours annuel
de l’Académie doit être un manuscrit
scientifique, original et récent (max. cinq ans):
une thèse de doctorat ou un travail de niveau au
moins équivalent.

L’introduction d’un travail au concours
Het indienen van een werk voor de jaarlijkse
wedstrijd impliceert dat de potentiële laureaat annuel implique de la part du lauréat potentiel
instemt met de voorwaarden die aan het qu’il souscrive aux conditions liées à
l’acceptation du prix.
aanvaarden van de prijs verbonden zijn.
Art. 5. Seront pris en considération par
Art. 5. De Academie neemt werken in het
Nederlands, het Frans, het Duits, het Engels en l’Académie les travaux rédigés en français, en
néerlandais, en allemand, en anglais et en
het Spaans in overweging.
espagnol.

Art. 6. De auteurs van de voor de wedstrijd
ingediende werken mogen anoniem blijven. In
dat geval voegen zij bij hun werk een verzegelde
enveloppe met daarin hun naam en adres en
voorzien van een duidelijk herkenbaar devies dat
ook aan het begin van hun werk terug te vinden
is. Deze enveloppe wordt opengemaakt na de
toekenning van de prijs.
Art. 7. De voor de wedstrijd ingediende
werken moeten op het secretariaat van de
Academie toekomen vóór 1 maart van het tweede
kalenderjaar dat op de publicatie van de vraag
volgt: vijf papieren en één elektronische versie.
Voor kandidaten uit overzeese gebieden
(ontwikkelings- en groeilanden) volstaan drie
papieren exemplaren en één elektronisch
document.
De
kandidaten
zullen
een
samenvatting van maximum 1 200 woorden bij
hun aanvraag voegen, evenals een curriculum
vitae.
b) Beoordeling van de ingediende werken

Art. 6. Les auteurs des travaux présentés au
concours peuvent garder l’anonymat. Dans ce
cas, ils joindront à leur travail un pli cacheté
contenant leur nom et adresse et portant une
devise clairement identifiable reproduite en tête
de leur ouvrage. Ce pli sera ouvert après
l’attribution du prix.
Art. 7. Les travaux présentés au concours
doivent parvenir au secrétariat de l’Académie en
cinq exemplaires avant le premier mars de la
deuxième année civile qui suit celle de la
diffusion de la question: cinq documents papier
et une version électronique. Pour les candidats
des pays d’outre-mer (pays en développement et
pays émergents), trois exemplaires papier et un
document électronique suffisent. Les candidats
annexeront à leur demande un résumé de
maximum 1 200 mots et un curriculum vitae.

b) Appréciation des travaux introduits

Art. 1. En leur séance de mars, chaque classe
Art. 1. Tijdens hun maartzitting wijst elke désigne trois lecteurs chargés d’examiner les
klasse drie lezers aan om de ingediende werken travaux introduits et d’en faire rapport devant la
te onderzoeken en er voor de klasse een verslag classe.
over op te stellen.
Art. 2. Le prix est attribué par la classe au
Art. 2. De prijs wordt in de maand mei door mois de mai après lecture et approbation du
de klasse toegekend nadat zij het verslag van de rapport des lecteurs. Aucune correspondance ne
lezers gelezen en goedgekeurd heeft. Over de sera échangée concernant la décision des
beslissing van de lezers wordt niet lecteurs. L’auteur de l’ouvrage couronné portera
gecorrespondeerd. De auteur van het bekroonde le titre de «Lauréat de l’Académie Royale des
werk zal de titel van „Laureaat van de Sciences d’Outre-Mer».
Koninklijke
Academie
voor
Overzeese
Wetenschappen” dragen.
Art. 3. Après attribution des prix, les travaux
Art. 3. Na toekenning van de prijzen blijven restent au secrétariat de l’Académie à la
de werken op het secretariaat van de Academie disposition des membres.
ter beschikking van de leden.
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