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Introduktion:





Vågtoppen är ett pris som delas ut av WAWE.
Vågtoppen delas ut en gång om året.
Vågtoppen tilldelas en person som gjort någonting bra för Civilingenjörsprogrammet i miljöoch vattenteknik och dess studenter.
Medlem i priskommittén kan inte tilldelas Vågtoppen.

Bedömningsgrunder:




Ju fler studenter på programmet som har gynnats, desto bättre.
Det bra som har gjorts behöver inte vara under det gångna året, utan kan vara under en
längre tid.
”Göra någonting bra” kan till exempel innebära att arbeta för att förbättra utbildningen,
skapa god stämning mellan studenterna på programmet, minska steget mellan studier och
yrkesliv etc.

Nominering:






Nomineringsperioden bör vara minst 10 dagar.
Alla studenter på programmet, förutom priskommittén, har rätt att nominera kandidater
under nomineringsperioden.
Möjligheten att nominera kandidater bör marknadsföras på WAWE:s hemsida, i nyhetsbrev
och på anslagstavlor.
Nominerade personer ska varken meddelas personligen eller offentliggöras, endast vinnaren
får reda på att hon eller han har varit nominerad (och vunnit).
Enbart nominerade kan tilldelas Vågtoppen.

Priskommitté:





Priskommittén utgörs av WAWE:s styrelse.
Det åligger priskommittén att
o marknadsföra Vågtoppen,
o samla in nomineringar,
o om nödvändigt samla in information om de nominerade,
o besluta om vem som ska tilldelas priset,
o författa en motivering till pristagaren,
o samt upprätthålla en lista, som ska finnas tillgänglig på WAWE:s hemsida, med
tidigare pristagare inklusive motiveringar.
Om det finns starka skäl för att inte dela ut vågtoppenpriset kan priskommittén avstå från
det.
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Prisutdelning:





Pristagaren ska informeras om att denne utsetts minst en vecka innan prisutdelningen.
Pristagaren ska hemlighållas fram tills prisutdelningen.
Prisutdelningen bör äga rum på W-dagen.
Pristagaren ska tilldelas ett diplom och ett annat pris (t.ex. blommor och presentkort på en
middag för två på någon restaurang).
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