
FARMALEUVENPRIJS 

 

 

REGLEMENT 

 

1. De Farmaleuvenprijs heeft tot doel studenten aan de Faculteit Farmaceutische 

Wetenschappen van de KU Leuven aan te moedigen in hun studies. 

 

2.  Deze prijs kan jaarlijks worden toegekend op basis van de waarde van de masterproef. 

 Er is één prijs voor een student Master in de Geneesmiddelenontwikkeling en één prijs voor 

een student Master in de Farmaceutische Zorg.  

 

3. De jury is samengesteld uit minstens één lid van de Raad van Bestuur van Farmaleuven (niet 

verbonden aan de universiteit), minstens één stagemeester (officina-apotheker, erkend door 

de KU Leuven, lid van Farmaleuven en aangeduid door de Raad van Bestuur van 

Farmaleuven) en twee leden van het Zelfstandig Academisch Personeel van de Faculteit 

Farmaceutische Wetenschappen (aangeduid door de Faculteitsraad). De jury kiest onder haar 

leden een voorzitter. Als de aard van de ingediende werken dat vereist, kan de voorzitter zich 

door anderen laten bijstaan.  

 

4. De kandidaten bezorgen vóór 21 juli van het promotiejaar een elektronische versie van hun 

masterproef, zoals officieel ingediend in maart / mei, en vergezeld van een samenvatting 

waarin de relevantie van het werk voor de geneeskunde in het algemeen en voor de 

farmaceutische wetenschappen in het bijzonder, toegelicht wordt, aan de voorzitter van 

Farmaleuven via farmaleuven@kuleuven.be. Werken die al bekroond werden met een 

andere prijs komen niet in aanmerking. 

 De jury beraadslaagt vóór 5 september en deelt het resultaat mee aan de voorzitter van 

Farmaleuven. De beslissing van de jury kan niet aangevochten worden. 

 

6. De bekendmaking van de namen van de bekroonde kandidaten gebeurt jaarlijks ter 

gelegenheid van de promotieplechtigheid van de Masters in de Farmaceutische Zorg en 

Masters in de Geneesmiddelenontwikkeling van de KU Leuven. 

 

7. De waarde van de Farmaleuvenprijs is vastgesteld op € 500 per prijs.    

 

8. De korte inhoud van de bekroonde werken zal gepubliceerd worden op de webstek van 

Farmaleuven, en zal aangeboden worden aan het Farmaceutisch Tijdschrift van België, 

binnen de zes maanden na de publieke bekendmaking. 

 

9. Het reglement wordt ter beschikking gesteld van de professoren en de studenten. 


