KIVI NIRIA/UT Scriptieprijs 2008

‘Hart voor Techniek: Techniek met hart en ziel’
De KIVI NIRIA/UT prijs is een jaarlijks uit te reiken prijs van € 1000 voor een bijzondere
stage- of bacheloropdracht door studenten van een technische opleiding aan de Universiteit
Twente. De prijs wordt uitgereikt aan een door zijn/haar docent te nomineren student op
basis van een scriptie van een bijzondere stage- of bacheloropdracht op gebied van het
jaarthema. In aanmerking komen ALLEEN stage- of bachelorscripties en niet MSc-scripties.
Het thema voor 2008 is 'Hart voor Techniek: Techniek met hart en ziel’:
Techniek wordt vaak geassocieerd met ‘hard’. Harde techniek, het echte werk. Maar als we
techniek nu eens associëren met ‘hart’? Techniekstudenten en ingenieurs zijn dagelijks met
techniek bezig – met hun hart. Door slechts één letter te veranderen komt de passie om de
hoek kijken. En passie is wat we zoeken, willen we techniek aantrekkelijk houden of maken.
Techniek met een hart vindt bovendien toepassingen die dicht bij de mens staan en dan mag
techniek tegelijk best ‘hard’ blijven!
Studenten die in hun stage- of bacheloropdracht blijk hebben gegeven dat ze met hart en ziel
aan technische oplossingen hebben gewerkt, komen in aanmerking voor de KIVI NIRIA/UT
Scriptieprijs. Dat kan blijken uit een aanstekelijk enthousiasme, een topprestatie, een
technische oplossing met hart voor de mens of uit werfkracht voor techniek in het algemeen:
rondom dit thema zijn nominaties uit alle technische disciplines mogelijk in de breedst
mogelijke zin.
Criteria:
1. Kwaliteit van het werk
2. Nieuwswaarde
3. (Voorziene) praktische toepasbaarheid
Jury:
Prof. dr. ir. Harold Zandvliet
Dr. Herman Hemmes
Dr. Janneke Alers
Prof. dr. ir. Bart van Arem
Dr. ir. Wim Brilman
Dr. ir. Marten van Sinderen
Dr. Angèle Reinders
Prof. dr. ir. Marc Wouters
Dr. Jan Willem Polderman
Dr. ir. Jim Kok
Dr. Floor Wolbers
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voorzitter

Prijsuitreiking:
Donderdag 16 april 2009 tijdens het Mechatronicacongres ‘TValley 2009’ in de Horst (UT).
Stichting Mechatronica Valley is een initiatief van Demcon, Enrichment Technology Nederland, Imotec, IMS, Maxon Motor,
Oost NV, PANalytical, Tecnotion, Thales, Universiteit Twente (CTW/EWI), VDL ETG en Viro Engineering
met als doel het stimuleren van mechatronica in brede zin

