MUNT
UIT
BEURS
TU Kampen beloont met de Munt Uit Beurs
bijzondere plannen van studenten. Met deze
jaarlijkse excellentiebeurs van 2.000 euro kun
je een ambitieuze start maken met een project.
De beurs financiert een project waarmee je
je verder kunt ontwikkelen in de door jou
gewenste richting. De vrijheid van projecten is
groot: een onderzoek, een buitenlandstage, een
individueel scholingstraject of een andere vorm
van persoonlijke ontwikkeling.

Voor wie?
Wil jij je via een specifiek traject verder verdiepen of verbreden en behoor je tot de excellente studenten (dat houdt in: je
loopt nominaal en je gemiddelde cijfer is een 8)? Dan maak jij
kans op de Munt Uit Beurs. Het is ook mogelijk een voorstel
met meerdere personen in te dienen. Ook dan blijft het maximale bedrag 2.000 euro.

Wat moet je doen?
1. Omschrijf in maximaal 2.000 woorden het onderwerp 		
waarin je je verder wilt verdiepen;
2. Geef daarbij aan waarom je dit onderwerp kiest;
3. Geef zo concreet mogelijk aan op welke wijze je die 		
verdieping denkt te gaan bereiken (onderzoek, nationale
of internationale studie, seminars, deskundigen en
literatuur, et cetera);
4. Maak een begroting van de te maken kosten.

Randvoorwaarden
• Er is een maximum van 2.000 euro beschikbaar;
• Je kunt als individu deze beurs aanvragen;
• Het is ook mogelijk om als groep deze beurs aan te vragen 		
voor hetzelfde project (ook dan maximaal 2.000 euro);
• De beurs wordt besteed aan het verdiepen van de kennis 		
op het aangegeven onderwerp;
• Elk jaar wordt één beurs uitgereikt;
• De vergoedingsregeling voor buitenlandactiviteiten is 		
aanvullend;
• Beschikbare tijd: maximaal één jaar na toekenning van de 		
beurs.

Welke resultaten verwachten wij?
• De beurs komt allereerst ten goede aan je verdere
competentie-ontwikkeling;
• Met deze kennis verwachten we dat je een paper
publiceert of een presentatie verzorgt of dat je op een 		
andere wijze het resultaat weer terug laat komen naar de 		
TU Kampen. Dit wordt voorafgaand aan het traject met je 		
afgesproken.

Indiening en procedure
Je aanvraag moet vóór 1 juni van het lopende studiejaar worden ingediend via eblokland@tukampen.nl.

De jury
•
•
•
•
•

Rector of opleidingsdirecteur TU Kampen (voorzitter)
Extern deskundige;
Interne docent betrokken bij een honneursprogramma;
De winnaar van vorig jaar;
De opleidingscoördinator, Elizabeth Blokland.

Uitreiking Munt Uit Beurs
De feestelijke uitreiking van de excellentiebeurs is tijdens de
afsluiting van het lopende studiejaar.

www.tukampen.nl

