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Regeling Impactprijs Faculteit der Geesteswetenschappen 
 
Het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft in zijn vergadering van 22 
oktober besloten tot instelling van een Facultaire Impactprijs.  
 
Naam 
De naam van de prijs is: Facultaire Impactprijs Geesteswetenschappen.  
 
Jury 
De jury bestaat uit een ad-hoc commissie bestaand uit zowel wetenschappelijk personeel als 
ondersteund personeel. Het Faculteitsbestuur wordt vertegenwoordigd door de 
portefeuillehouder bedrijfsvoering.  
 
Voordracht  
Iedere medewerker van de Faculteit der Geesteswetenschappen kan zichzelf of een andere 
medewerker van de Faculteit der Geesteswetenschappen aandragen voor de facultaire 
impactprijs. Het is niet mogelijk om studenten of buitenpromovendi te nomineren. De 
voordracht geschiedt op basis van een schriftelijke onderbouwing (maximaal 1 A4). Leden 
van het faculteitsbestuur en leden van de jury zijn van kandidatuur uitgesloten.  
 
Selectie 
De jury stelt de criteria vast. Het is aan de aanvrager om aannemelijk te maken dat de 
genomineerde bij heeft gedragen aan een positieve impact op (groepen mensen uit) de 
samenleving. Dit kan doormiddel van verschillende type activiteiten zijn zoals (maar niet 
uitsluitend) outreach, beleidsbeïnvloeding, kennistransfer of maatschappelijke 
netwerkvorming. De jury maakt gebruik van de brede definitie van impact, zoals die in het 
Britse Research Excellence Framework (REF) gegeven wordt:  
 
Impact includes, but is not limited to, an effect on, change or benefit to: 

- the activity, attitude, awareness, behaviour, capacity, opportunity, performance, 
policy, practice, process or understanding 

- of an audience, beneficiary, community, constituency, organization or individuals 
- in any geographic location whether locally, regionally, nationally, or 

internationally. 
Impact includes the reduction or prevention of harm, risk, cost or other negative effects. 
 
Prijs 
Het faculteitsbestuur benadrukt het belang van en zijn waardering voor het versterken en 
beter zichtbaar maken van de maatschappelijke impact van haar onderwijs en onderzoek 
door aan de prijs een gratificatie van € 1.000,- (één duizend euro) bruto te verbinden.  
 
Bekendmaking 
De winnaar van de impactprijs wordt bekendgemaakt tijdens de facultaire jaaropening, 
tenzij het Faculteitsbestuur anders besluit.   
 
Deze regeling treedt in werking op de dag van vaststelling door het bestuur van de Faculteit 
der Geesteswetenschappen en zal op de facultaire website worden gepubliceerd. 


