
Invitasjon til Studentprisen 2020 for Norsk forening for
ergonomi og Human Factors (NEHF)

Norsk forening for Ergonomi og Human Factors (NEHF) arbeider for å oppmuntre til 
utvikling av gode arbeidsmiljø tilpasset mennesket. Målet er å inspirere til løsninger som 
fremmer god helse, velvære, kreativitet, innovasjon og økt produktivitet. 
NEHF inviterer studenter/veiledere til å sende inn bidrag til NEHFs studentpris 2020. 
Vinneren av NEHFs studentpris 2020 blir invitert til å delta i den Nordiske Studentpris-
konkurransen som hvert år arrangeres i forbindelse med årskonferansen til Nordic 
Ergonomics and Human Factors Society (NES). Konferanseavgift dekkes av NEHF for 
deltagelse på årets digitale konferanse den 27. oktober 2020.
https://www.nordicergonomics.org/conference

Følgende åtte kriterier må være oppfylt for å kunne delta:
1. Prosjektet må kunne ansees som et forsknings- eller utviklingsprosjekt innen 

området ergonomi og human factors eller miljøpsykologi.
2. Prosjektet må være gjennomført og blitt gradert som bestått av en offentlig godkjent

undervisningsinstitusjon senest vårsemesteret 2020.
3. Prosjektet må innebære arbeid tilsvarende masteroppgave.
4. Prosjektet kan ikke være, eller inngå som en del av et doktorgradsprosjekt.
5. Prosjektrapporten skal være skrevet på norsk, dansk, svensk eller engelsk.
6. Et sammendrag av rapporten skal være skrevet på engelsk.
7. Prosjektet kan være gjennomført av en enkelt student eller av en gruppe studenter.
8. Prosjektet kan omfatte metodikk eller konkret utvikling av applikasjoner, 

enkeltprodukter, tjenester, omgivelser, bygninger eller systemer. Prosjektet kan 
både være teoretisk og/eller anvendt rettet. 

For å delta i konkurransen skal man sende inn et sammendrag av prosjektet på maks 500 
ord. Sammendraget, sammen med kontaktopplysninger, skal sendes inn på mail til Norsk 
Forening for Ergonomi og Human Factors: epost@ergonom.no 
Sammen med sammendraget skal det legges ved en kort orientering om omstendighetene
rundt arbeidet, for eksempel om arbeidet er gjort av studenten alene eller om dette er en 
del av et større prosjekt. Frist for bidrag er 31. august 2020. Melding til vinner vil bli sendt 
innen 15. september 2020.

Har du spørsmål omkring studentprisen kan du ta kontakt med leder i NEHF, Elisabeth 
Gedde på epost: epost@ergonom.no

Vi håper på mange gode prosjekter.

Med hilsen

Elisabeth Gedde

Leder NEHF 


