NIDI-NVD Master Scriptieprijs – NIDI-NVD Master Thesis Award
English version – see below
NIDI-NVD Master Scriptieprijs 2019
Om onderzoek naar bevolkingsvraagstukken door jonge onderzoekers te stimuleren reiken
het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI en de Nederlandse Vereniging
voor Demografie NVD jaarlijks de NIDI-NVD Master Scriptieprijs uit voor de beste
masterscriptie op het terrein van het interdisciplinaire onderzoek naar
bevolkingsvraagstukken/demografie. De NIDI-NVD Master Scriptieprijs bestaat uit een
geldbedrag van Euro 500 en een oorkonde. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de
Nederlandse Demografiedag. In 2019 wordt deze dag georganiseerd in samenwerking met
de Italiaanse Vereniging voor Demografie (AISP)
De volgende spelregels gelden:
- de scriptie heeft een band met Nederland of Italië, hetzij door nationaliteit,
woonplaats of universiteit van de indiener, dan wel door het onderwerp;
- de scriptie is van recente datum (afgelopen 1-2 jaar);
- alleen oorspronkelijke scripties mogen meedingen; scripties mogen maar eenmaal
meedingen;
- studenten moeten zelf hun scriptie nomineren voor de geldende deadline.
Een jury van NIDI en NVD beoordeelt de scripties en wijst een winnaar aan.
NIDI-NVD Master Thesis Award 2019
To promote the study of population and to especially encourage young researchers in the
field, the Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute NIDI and the Netherlands
Demographic Society NVD yearly bestow the NIDI-NVD Master Thesis Award for the best
master thesis in the field of the interdisciplinary study of population/demography. The NIDINVD Master Thesis Award carries a Euro 500 cash benefit and a certificate and is awarded
every year at the Dutch Demography Day. In 2019, the NVD organizes the Dutch
Demography Day in collaboration with the Italian Association for Population Studies (AISP).
To qualify for this Award the master thesis should:
- have a link with The Netherlands or Italy, either through the nationality , place of
residence
- or university of the candidate, or through the choice of topic;
- be an original master thesis which was successfully defended at a recent date
(current or previous year); a thesis may only compete once;
- be self-nominated by the student within the given deadline.
An expert jury of NIDI and the Netherlands Demographic Society judges all qualified
submissions and selects the laureate.

