
 

  
 
 

Reglement Natuurkunde Proefschrift Prijs 
 
 
Doel van de prijs 
De Natuurkunde Proefschrift Prijs is ingesteld met als doel de aandacht te vestigen op hoogwaardig 
wetenschappelijk fysisch onderzoek door jonge onderzoekers.  
De prijs wordt ieder jaar uitgereikt voor het beste natuurkundige proefschrift. 
 
De prijs 
De winnaar krijgt een bedrag van € 10.000 vrij te besteden. 
 
Kandidatuur 
Kandidaten dienen te zijn gepromoveerd aan een Nederlandse universiteit op een fysisch onderzoek. 
Iedere hoogleraar mag per indienronde één kandidaat voordragen die in het voorafgaande jaar (1 april 
2017-31 maart 2018) gepromoveerd is. Hiertoe moet hij/zij een aanbevelingsbrief schrijven aan de 
beoordelingscommissie, met als bijlage acht proefschriften en een ingevuld voordrachtformulier. Tevens 
wordt verzocht een (link naar de) digitale versie van het proefschrift aan te leveren. De documenten kunt u 
sturen naar NWO Utrecht t.a.v. Sofia Derossi | Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht. De kandidatenlijst zal niet 
openbaar worden gemaakt.  
 
Beoordelingscriteria 
Na toetsing of het promotieonderzoek van de kandidaten ligt op het terrein van de fysica, zal het 
onderzoek worden beoordeeld op de volgende criteria: 
• de nieuwe inzichten verkregen door middel van het onderzoek; 
• de originaliteit van de onderzoeksmethode; 
• de door de kandidaat getoonde wetenschappelijke breedte, in combinatie met de getoonde 

wetenschappelijke diepte; 
• de wijze van presentatie van de resultaten in het proefschrift. 
 
Selectieprocedure 

Selectiecommissie 
De selectiecommissie bestaat uit zes leden die zijn benoemd door het bestuur van het ENW-domein van 
NWO. De commissieleden worden benoemd voor een periode van twee jaar. Deze commissie heeft tot taak 
om op basis van de beoordelingscriteria te komen tot een advies aan het bestuur van het ENW-domein van 
NWO over de toekenning van de prijs.  
 
Toekenning 
Het bestuur van het ENW-domein van NWO beslist over toekenning van de prijs op basis van het advies 
van de selectiecommissie. De selectieprocedure is vertrouwelijk en over de uitslag van de selectie wordt 
niet gecorrespondeerd. 
 
Tijdschema 
• De deadline voor aanmelding is 1 april 2018. 
• De winnaar wordt eind oktober bekend gemaakt. 
• De prijs wordt in januari uitgereikt op Physics@Veldhoven. 
 
Contactpersoon  
Dr. S. Derossi | s.derossi@nwo.nl | (070) 34 94 088 | Postbus 3021, 3502 GA  Utrecht 
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