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Kriterier for ansøgning og tildeling af Ergoterapeutforeningens kandidatpris  

1. Generelle oplysninger  

1.2 Prisen er indstiftet af Ergoterapeutforeningen i 2017. Prisen er på 15.000 kr. og uddeles en gang årligt (prisen 

udbetales som B-indkomst).  

1.3. Ergoterapeuter, som har videreuddannet sig på kandidatniveau, kan ansøge om prisen under forudsætning 

af afleveret og bestået kandidatspeciale.  

1.4 Der kan kun ansøges én gang pr. kandidat. Det er ikke påkrævet at ansøge i det samme år, som 

kandidatuddannelsen blev afsluttet, dog må det højest være to år siden, at kandidatuddannelsen blev afsluttet. 

1.5 Ergoterapeutforeningen udvælger prismodtageren blandt de indstillede kandidater.  

2. Kriterier for kandidatpris og procedurer for ansøgning om kandidatpris  

2.1 Kandidatspecialet er censorbedømt og bestået.  

2.2 Kandidatspecialets resultater er formidlet f.eks. i form af abstrakt på én eller flere konferencer, eller 

resultaterne er præsenteret mundtligt på konference.  

2.3 Emnet i kandidatspecialet har relevans for faget ergoterapi.  

2.4 Kandidatspecialets forfatter/forfattere skal være medlemmer af Ergoterapeutforeningen og må ikke være i 

kontingentrestance på det tidspunkt, hvor der ansøges.  

3. Procedurer for ansøgning om kandidatpris  

3.1 Frist for ansøgning er den 1. november hvert år. Første gang den 1. november 2017.  

3.2 Ansøgning og bilag sendes elektronisk til etf@etf.dk. Det er ikke påkrævet at anvende en fast 

ansøgningsskabelon.  

4. Indstillingens indhold  

4.1 Ansøgningen må ikke fylde mere end 2 sider eksklusive bilag og skal også indeholde:  

• Angivelse af den pågældende kandidatuddannelse.  

• Titel på kandidatspecialet samt dato for eksamen og eventuel karakter  

• Dokumentation for den formidling af kandidatspecialets resultater, som har fundet sted  

• Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og medlemsnummer.  

5. Udvælgelse af prismodtager-opgave  

5.1 Udvælgelsen foretages snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb på baggrund af en samlet vurdering af 

de indstillede kandidatspecialer. Etf’s formand og relevante konsulenter udvælger vinderen af kandidatprisen.  

6. Offentliggørelse m.v.  

6.1 Pristildeling offentliggøres i Etf’s medier  

6.2 Vinderen er forpligtet til at skrive en artikel til Etf’s medier 6.3 Prisuddelingen/markeringen af prisen aftales 

med Ergoterapeutforeningen (formand/næstformand/regionsformand) og kandidatspecialets forfatter.  

6.3 Alle ansøgninger formidles i Etf’s Videnbank under hensyntagen til eventuel copy 

 


