Statuter
Pris för bästa examensarbete inom optik, optronik och fotonik
Pris delas ut till examensarbeten vid universitet eller högskola inom området optik, optronik och fotonik
som färdigställts under ett visst läsår. Pris går till de arbeten som bedöms mest prisvärda ur
synpunkterna praktisk och ekonomisk tillämpning, ingenjörsmässighet, teknisk-vetenskaplig nivå samt
samhällsnyttighet. Huvudpriset består normalt av ett diplom och ett stipendium på 6,000 kr. Ytterligare
ett eller två pris på 2,000 kr kan delas ut. Nominering till prisen sker via kontaktpersoner vid landets
högskolor och universitet och beslut tas av en speciell kommitté med representanter både för skolorna
och för industrin.

Anvisning och tågordning för nominering:
1. Examensarbetet skall vara framlagt och rapporterat under pågående läsår.
2. Examinator föreslår arbetet som prisvärt till högskolans kontaktman.
3. Kontaktmannen nominerar ett eller högst två arbeten till kommittén.
4. Nomineringen skall åtföljas av ett exemplar i elektronisk form.
5. Nomineringen skall inkomma till PhotonicSweden senast under augusti månad.

Anvisning och tågordning för kommittén vid val av pristagare:
1. Av inkomna arbeten sorteras högst tre ut till en finalomgång.
2. De tre finalisterna bedöms i en femgradig skala efter vardera
a. optik-, optronik- samt fotonikinnehåll
b. teknisk-vetenskaplig nivå
c.

ingenjörsmässighet

d. praktisk och/eller samhällsnyttig tillämpning
e. presentation
3. Kommittémedlemmarna rankar de tre finalisterna var för sig. (dvs rank 1, 2 eller 3).
4. Hela kommitténs ranking (summa av medlemmarnas ranking för finalisterna) visar vem som
får högst totala poäng och är därmed vinnare.
5. Beslut om vinnare tas senast under september

Anvisning och tågordning för utdelning av prisen
1. Prisen delas ut vid lämpligt tillfälle i oktober/november.
2. Pristagarna underrättas snarast om priset efter kommitténs beslut.
3. Pristagarna presenterar vanligtvis arbetet för PhotonicSweden vid utdelningstillfället eller
senare.

Priskommittén består av minst 5 personer vilka skall godkännas av PhotonicSwedens styrelse. Minst
en person i kommittén skall också vara medlem i styrelsen.
Kontaktpersoner är lämpliga representanter för högskolor och universitet med verksamhet i optik och
fotonik.

OBS! Ovanstående statuterna gäller enligt ursprungsplanerna det som kallas civ ing exjobb, eller på
engelska Master of Science Project. Hela programmet ger 300 hp och exjobbet ger 30 hp. Ibland
lägger man till Avanserad nivå eller Advanced Level.
En del bidrag från vissa högskolor har varit på högskoleingenjörsnivå. Hela detta programmet är på
180 hp varav motsvarande exjobb ger 15 hp. Ibland lägger man då till Grundläggande nivå eller Basic
Level.
Vi vill med detta understryka, att vi gärna i fortsättningen tar emot nomineringar som ligger på den
sistnämnda nivån, men att bedömningsreglerna i sådana fall kan bli annorlunda än för dom som
ligger på Masternivå.

