
Physiotherapy Science Thesis Award  
     (PhySTA) 

 

Beste student/alumnus, 

 

Na drie jaar hard werken ben je als student/alumnus fysiotherapiewetenschap aan het einde van het 

mastertraject en heb je een thesis te geschreven. Als beloning voor het vele werk en uit waardering voor 

de uitmuntende student/alumnus komt SCIENTIA FUNDUS voor de 3e keer met de Physiotherapy Science 

Thesis Award (PhySTA).  

PhySTA 
De 3e PhySTA wordt tijdens de wetenschapscarrousel op 23 september 2016 uitgereikt aan een 
student of alumnus die een uitmuntende thesis heeft afgeleverd.  Deze thesis moet aan diverse 
voorwaarden voldoen, waarbij wetenschappelijke originaliteit en kwaliteit voorop staan. Er wordt op 
een andere manier naar je thesis gekeken dan de opleiding. 
De PhySTA kan worden uitgereikt aan iemand met een hoog cijfer, maar het betekent niet 
automatisch dat het hoogste cijfer van het jaar ook de PhySTA wint. 
Bij het winnen van de PhySTA kan je aan de buitenwereld laten zien dat jouw thesis net iets specialer is 

dan gemiddeld. Dit staat dus goed op je CV! 

Voor wie is PhySTA? 
PhySTA is voor studenten fysiotherapiewetenschap die hun thesis voldoende hebben afgerond en voor 

alumni die dat minder dan 2 jaar geleden gedaan hebben. Docenten kunnen iemand voordragen of 

studenten kunnen met behulp van een motivatiebrief zichzelf (of een klasgenoot) voordragen. Het is 

voor studenten die iets meer willen, iets meer kunnen en dit ook willen delen!  

Voorwaarden & jury 
Theses die in aanmerking willen komen moeten origineel zijn, getuigen van extra inzet van de student 

en goed in elkaar zitten qua methodiek en taal. De jury bestaat uit alumni van de opleiding 

fysiotherapiewetenschap en zal niet van te voren bekend gemaakt worden.  

Prijs 
Wat valt er dan te winnen? De winnaar krijgt: 

- Begeleidingstijd Prof. Dr. Cindy Veenhof  

- Foto in Fysiopraxis + klein stukje tekst over artikel 

- Certificaat/oorkonde 

- Wall of fame op website 

- Eeuwige roem 

Tevens krijgt de winnaar de kans om kort zijn of haar artikel toe te lichten na de uitreiking. 



Meedoen? 
Iemand anders of jezelf voordragen? Doe dit vóór 1 september 2016. Aanmelden kan via 

secretaris@scientiafundus.nl; stuur hier je thesis (inclusief abstract, eventuele bijlagen etc.) naar toe. 

Bij vragen kan ook contact opgenomen worden met de via bovenstaand emailadres.  

 

Vriendelijke groeten, 

Saskia Gladdines 

Organisatie PhySTA 

 

mailto:secretaris@scientiafundus.nl

