Nominasjonsskjema

NIFRO prisen 2022
NIFRO Prisen er norsk industriforum for romvirksomhets (NIFRO) sin pris til den beste
masteroppgaven innen romvirksomhet og romteknologi. Prisen er på kr 20 000,- NOK, og har
blitt delt ut siden 2013. Prisen deles ut i samarbeid med Andøya Space Education ved NIFRO
sin årskonferanse som organiseres i februar hvert år, hvor vinneren også inviteres til å gi en
kort presentasjon.
Formålet med prisen er å:
•

•
•
•

Motivere og oppmuntre master-studenter til ekstra innsats i å skrive gode
masteroppgaver om romvirksomhet og romteknologi, med relevans for norsk
romnæring.
Styrke og formalisere samarbeidet mellom norsk romrelatert industri og
utdanningssystem
Bidra til nødvendig og økt rekruttering til norsk romvirksomhet
Øke forståelsen for nytten av romvirksomhet som markedsskaper og
innovasjonsskaper

Kandidater som ønsker å bli nominert for prisen må fylle ut dette skjemaet og sende det til
Andøya Space Education på mail: joeran.grande@andoyaspace.no innen den 31. oktober
2021. Spørsmål rettes til Jøran Grande på joeran.grande@andoyaspace.no ved Andøya Space
Education.
Kriterier for nominasjon av kandidat er som følger:
• Oppgave må være levert ved et norsk universitet eller av en norsk student ved et
utenlandsk universitet og omhandle romvirksomhet eller romteknologi.
• Oppgaven skal ha vært levert og bedømt mellom september 2020 til september 2021.
• Oppgaven må leveres med et sammendrag på 250 ord.
• Oppgaven skal være skrevet på norsk eller engelsk.
• Nominasjonsskjema må fylles ut korrekt og returneres innen søknadsfristen.
• Kandidatens nominasjon må være støttet av en professor som har veiledet eller
bedømt mastergraden eller en representant for et NIFRO medlem. Støtte utvises i
form av en signatur av nominasjonsskjemaet.
Kandidater blir bedømt på følgende kriterier:
• Utvist forståelse, refleksjon, modenhet og analytisk evne.
• Evne til å se oppgaven i overordnede systemsammenhenger.
• Nytteverdi for norsk romnæring.
Ved å levere nominasjonsskjema godkjenner kandidaten at juryen kan ta kontakt med den
1

som har støttet nominasjonen, og professorer og veiledere for informasjon relevant for
bedømming av oppgaven.

Sammendrag av oppgaven
Tittel på oppgaven:
Skriv et sammendrag av oppgaven her på norsk eller engelsk. (Max. 250 ord)

2

Hva er nytteverdien av oppgaven for norsk
romnæring?
Ettersom prisen deles ut av Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO), skal oppgaven
ha en nytteverdi for norsk romnæring. Her kan du skrive et kort sammendrag hvor du
argumenterer for oppgavens relevans for norsk romnæring. (Max. 250 ord)
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Informasjonsskjema
Informasjon om kandidat og masteroppgave
Kandidatens navn:
Mailadresse:
Telefon nummer:
Nasjonalitet:
Studieretning:
Universitet hvor masteroppgaven er
levert:
Tittel på masteroppgave:
Karakter:
Dato mastergrad ble levert:
Navn på en sensor eller veileder og
mailadresse:
Har du presentert oppgaven eller deler av
oppgaven ved konferanser eller i
akademiske tidsskrifter?

Dato og signatur kandidat:
Informasjon om den som støtter nominasjonen
(må være en professor ved universitetet hvor mastergraden er skrevet eller en representant fra en NIFRO bedrift)

Navn:
Stilling:
Bedrift/Universitet:
Mailadresse og telefon:
Dato og signatur fra representant som
støtter nominasjonen:

Ved å signere dette skjemaet støtter jeg herved nominasjonen
av denne kandidaten til NIFRO prisen.
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