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Invitasjon til å fremme kandidater til 
Akademikerprisen 2016 

 
Medlemsforeningene i Akademikerne inviteres til å komme med forslag på 
kandidater til Akademikerprisen. Nominasjonsfrist er fredag 29. april 2016. 
 
Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom medlemsforeningene i hovedorgani-
sasjonen, og skal i prinsippet gis som et samlet beløp til norske eller utenlandske enkelt-
personer for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskaps-
formidling.  
 
Det er ønskelig at prisen bidrar til å bygge opp Akademikernes identitet og skaffe publisitet 
og medieoppmerksomhet. Prisen består av en pengesum på kr. 100.000. I tillegg mottar 
prisvinner et diplom og en skulptur av Nico Widerberg.  
 
I henhold til retningslinjene for prisen er det hovedstyrene i Akademikernes 
medlemsforeninger som kan fremme forslag på kandidater til prisen.  
  
Hver forening bør foreslå minst en kandidat, hvis det foreslås flere kandidater 
oppfordres foreningene til å foreslå like mange av hvert kjønn.  
 
Foreningene har ansvaret for å kvalitetssikre kandidatenes faglige prestasjoner, forslaget 
som oversendes juryen skal være begrunnet i henhold til prisens formål.  
 
Juryen anmoder foreningene om å sende inn godt begrunnede nominasjoner, 
gjerne med tilhørende CV, da dette er juryens beslutningsgrunnlag. Juryen vil 
vektlegge aktualitet blant kandidatene og deres arbeidsområder. Det er 
ønskelig med kandidater som inspirerer til å velge den akademiske veien. 
Dette i tråd med målet om å bygge opp Akademikernes identitet og skaffe 
oppmerksomhet. 
 
Nominasjonsfrist for 2016 er fredag 29. april 2016. Prisen skal deles ut på 
Akademikernes høstkonferanse, 27. oktober 2016 på Ingeniørenes Hus i Oslo. 
 
Medlemsforeningene oppfordres til å ha en bred prosess for å få inn et godt 
kandidatomfang. Juryen vil oppfordre medlemsforeningene til å benytte deres hjemmesider 
i dette arbeidet. 
 
Det vises forøvrig til retningslinjene for prisen. Disse er vedlagt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Curt A. Lier 
Leder av juryen for Akademikerprisen 
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