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Algemene Akademiese Reëls
A1

Woordbepalings

A.1.1

“akademiese jaar” beteken die akademiese jaar soos deur die Senaat
bepaal en deur die Raad van die Universiteit aangeneem, en wat
bestaan uit vier kwartale gegroepeer in twee semesters;

A.1.2

“bykomende modules” beteken enige modules wat bykomend by die
vereistes vir die betrokke kurrikulum geneem word en wat nie
noodwendig later vir kwalifikasiedoeleindes erken sal word nie;

A.1.3

“gevorderde graad” beteken ŉ meesters- of doktorsgraad;

A.1.4

“assessering” beteken ŉ proses wat gebruik word om leer te beoordeel
of te evalueer. Dit kan verskillende vorms aanneem soos verkies deur
assessors, bv. deurlopende, formatiewe, geïntegreerde en summatiewe
assesserings binne die parameters van die Universiteit se
assesseringsbeleid;

A.1.5

“assessor” beteken ŉ akademiese personeellid, eksterne akademikus of
ander persoon van buite die Universiteit met kundigheid op die
bepaalde vakgebied, wat verantwoordelik is vir onderrig en/of
koördinering van modules, kursusse en/of enige geassosieerde
leeraktiwiteit, en wat verantwoordelik is vir die doen van verskillende
assesserings en die verskaffing van terugvoer aan studente;

A.1.6

“hulppromotor” beteken ŉ persoon wat nie noodwendig in die personeel
van die Universiteit is nie en wat in oorleg met die promotor hulp en
bystand verleen aan ŉ student wat vir ŉ doktorsgraad studeer ten
opsigte van enige besondere deel of dele van die studie wat die student
onderneem;

A.1.7

“hulpstudieleier” beteken ŉ persoon wat nie noodwendig in die
personeel van die Universiteit is nie en wat in oorleg met die studieleier
hulp en bystand verleen aan ŉ student wat vir ŉ meestersgraad studeer
ten opsigte van enige besondere deel of dele van die studie wat die
student onderneem;

A.1.8

“veronderstelde leer” beteken die kennis, vaardighede en kenmerke
waaroor ŉ student moet beskik alvorens sinvol met ŉ bepaalde module
voortgegaan kan word, en wat uitgedruk kan word as ŉ module of
modules, of onderdele daarvan, waarin ŉ student moes geslaag het of
waarin daar ŉ bepaalde minimumprestasie behaal moes gewees het;

A.1.9

“bona fide-eerste-inskrywingstudent” beteken ŉ individu wat aanvaar
word en vir die eerste keer registreer om ŉ sistematiese voorgraadse
leerprogram aan die Noordwes-Universiteit te onderneem en wat nog
nooit eksamen geskryf het aan enige hoëronderwysinstelling nie;
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A.1.10

“voorwaardelike registrasie” beteken registrasie behoudens sekere
voorwaardes;

A.1.11

“medepromotor” beteken ŉ persoon wat nie noodwendig lid van die
personeel van die Universiteit is nie en wat in oorleg met die promotor
hulp en bystand verleen aan ŉ student wat vir ŉ doktorsgraad studeer
ten opsigte van die studie wat die student onderneem;

A.1.12

“verpligte modules” beteken die modules wat voorgeskryf is
ooreenkomstig hierdie algemene akademiese reëls deur middel
waarvan kritieke kruisterrein-uitkomstes in alle kurrikulums verkry kan
word en wat studente vereis word om te slaag;

A.1.13

“kernmodules” beteken die modules op alle vlakke van ŉ program of
kurrikulum wat deur die betrokke fakulteit as sodanig aangewys is.

A.1.14

“medestudieleier” beteken ŉ persoon wat nie noodwendig lid van die
personeel van die Universiteit is nie en wat in oorleg met die studieleier
hulp en bystand verleen aan ŉ student wat vir ŉ meestersgraad studeer
ten opsigte van die studie wat die student onderneem;

A.1.15

“krediete” beteken die aantal studie-ure wat ŉ student aan ŉ module
behoort af te staan ten einde die kritieke en spesifieke uitkomstes te
bereik op die kennis- en/of vaardigheidsvlak soos neergelê vir die
betrokke module – een krediet vir elke tien (10) veronderstelde studieure. Modules dra krediete in veelvoude van ŉ heelgetal of heelgetalle
soos bepaal deur die Senaat, en die aantal krediete wat aan elke
module toegewys word met betrekking tot elke kwalifikasie word in die
fakulteitsreëls bepaal;

A.1.16

“kurrikulum” beteken die voorgeskrewe module (indien ŉ kwalifikasie
slegs een module, vak of studieveld vereis) of stel modules (indien ŉ
kwalifikasie meer as een module, vak of studieveld vereis) wat voltooi
moet word om die besondere kwalifikasie te verwerf;

A.1.17

“kurrikulumkode” beteken die kode wat ŉ kurrikulum aandui, bestaande
uit vyf karakters wat soos volg saamgestel is:
Die eerste karakter is ŉ alfakarakter en dui die fakulteit aan waarin die
kwalifikasie aangebied word (L = Fakulteit Lettere en Wysbegeerte, R =
Fakulteit Regte, ens.) Die tweede karakter is ŉ numeriese karakter en
dui die tipe kwalifikasie aan, naamlik:
1,2,3,4 =
Eerste grade of diplomas of sertifikate
5=
Nagraadse diplomas
6=
Honneursgrade
7=
Nagraadse gevorderde diplomas ná honneurs
8=
Meestersgrade
9=
Doktorsgrade
Die derde en vierde karakters is numeriese karakters en onderskei
tussen kurrikulums waar die eerste twee karakters van die
kurrikulumkodes dieselfde is. Die laaste en vyfde karakter is ŉ
alfakarakter wat die volgende aandui:

A.1.18

M = Mafikengkampus
P = Potchefstroomkampus
V = Vaaldriehoekkampus
“verhandeling” beteken ŉ manuskrip opgestel vir eksamendoeleindes,
insluitende ŉ enkele of ŉ stel gepubliseerde navorsingsartikels of
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ongepubliseerde manuskrip(te) in artikelformaat, ooreenkomstig die
voorskrifte vir dokumentering, argumentasie, taal en styl waarin die
student bewys moet lewer dat hy/sy op hoogte is van die
navorsingsmetode, en wat aangebied word ter gedeeltelike of volledige
voldoening aan die vereistes vir die voorgeskrewe uitkomstes vir ŉ
meestersgraad van die Universiteit;
A.1.19

“keusemodules” beteken daardie modules op die gespesifiseerde NKRvlak waaruit ŉ keuse gemaak kan word en wat die kern- en
fundamentele modules aanvul om te verseker dat die doel van die
kwalifikasie verwesenlik word, en “keusevak” het ŉ ooreenstemmende
betekenis.

A.1.20

“eksamen” beteken die summatiewe finale assessering wat by die
afhandeling daarvan kan bevestig dat die student inderdaad die
voorgeskrewe uitkomstes van die betrokke module bereik het; en
“eksamineer”/”eksaminering” het ŉ ooreenstemmende betekenis;

A.1.21

“eksamenkomitee” beteken ŉ komitee wat deur die betrokke fakulteit
saamgeroep word om die uitslae van ŉ eksamenproses te oorweeg,
hetsy voorgraads of nagraads;

A.1.22

“eksamenpunt” beteken die punt wat aan ŉ student in enige eksamen in
ŉ module of onderdeel daarvan toegeken word;

A.1.23

“eksamentydperk” beteken die amptelike tydperk waarin in ŉ module
van die eerste semester of die tweede semester ŉ eksamen afgelê
moet word, insluitende die tweede geleentheid wat vir die betrokke
eerste- of tweedesemestermodule geskeduleer is;

A.1.24

“eksamensessie” beteken die spesifieke tyd van ŉ dag waarbinne ŉ
eksamen in ŉ module afgelê word;

A.1.25

“eksterne eksaminator” beteken ŉ persoon wat nie in die personeel van
die Universiteit is nie en vir die nasien van voorgraadse eksamenskrifte
of die afneem van mondelinge of praktiese eksamens verantwoordelik
is, of in die geval van nagraadse eksamens, vir die evaluering van
vraestelle, skripsies, verhandelings en proefskrifte;

A.1.26

“eksterne moderator” beteken enige persoon wat nie in die personeel
van die Universiteit is nie en wat t.o.v. voorgraadse of nagraadse
studente, daarvoor verantwoordelik is:

A.1.27

a)

om te oordeel of sillabusse en studiegidse aan die vereiste
standaarde voldoen;

b)

om te oordeel of eksamenvrae aan die vereiste standaard voldoen
en op die sillabus en studiegids van die betrokke module gebaseer
is;

c)

om die konsekwentheid en regverdigheid van eksaminators se
merkwerk te kontroleer;

d)

om toepaslike aanbevelings en/of wysigings te maak waar van
toepassing.

“finale assessering” beteken alle komponente van enige formatiewe
assessering van ŉ student se vordering met die leerproses, en die
summatiewe assessering waardeur die bereiking van enige
voorgeskrewe uitkomstes ten opsigte van ŉ module, enige onderdeel
daarvan of ten opsigte van ŉ kurrikulum afgehandel word;
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A.1.28

“eerste baccalaureusgraad” beteken ŉ baccalaureusgraad waarvoor ŉ
ander of vorige graad nie ŉ vereiste is vir toelating nie;

A.1.29

“formatiewe
assessering”
beteken
enige
assessering
wat
ontwikkelingsterugvoer verskaf wat leer bevorder, aan die studente. Alle
assesserings wat vordering meet in ŉ stelsel van deurlopende
assessering moet ŉ sterk formatiewe element hê;

A.1.30

“grondslagmodules” beteken dié modules wat deel uitmaak van ŉ
grondslagprogram wat bedoel is om ŉ student toe te rus om die
onderrig, opleiding of verdere leer te onderneem wat nodig is om ŉ
kwalifikasie te verwerf;

A.1.31

“voltydse student” beteken ŉ student vir wie studie die hoofaktiwiteit is
en wat ŉ kurrikulum volg wat binne die voorgeskrewe minimum tydperk
voltooi kan word;

A.1.32

“voltydse program” beteken ŉ program wat studente in staat stel om hul
studie vir die kwalifikasie waarvoor hulle ingeskryf is te voltooi binne die
minimum tydperk wat vir die toepaslike kurrikulum gespesifiseer is;

A.1.33

“fundamentele modules” beteken dié modules wat uitdrukking gee aan
die kritieke kruisterrein-uitkomstes en wat studente moet neem ten
einde ten volle te voldoen aan die onderrig, opleiding of verdere leer
wat vir die verwerwing van ŉ kwalifikasie vereis word;

A.1.34

“interne eksaminator” beteken die dosent in die betrokke module wat
die toets- en/of eksamenvraestelle opstel, die eksamenskrifte nasien,
mondelinge en/of praktiese eksamens afneem of, in die geval van
nagraadse eksamens, vraestelle opstel en eksamineer en skripsies,
verhandelings en proefskrifte evalueer en eksamineer; met dien
verstande dat die studieleier of promotor nie ŉ interne eksaminator van
enige skripsie, verhandeling of proefskrif is waarvan hy/sy die
studieleier/promotor is nie;

A.1.35

“Handleiding vir Nagraadse Studie” beteken die handleiding vir
voornemende en geregistreerde studente vir meesters- en
doktorsgrade, studieleiers, promotors, navorsings- en skooldirekteurs,
dekane, eksaminators en die akademiese administrasie, soos van tyd
tot tyd deur die Senaat goedgekeur. Dit bevat riglyne en wenke sowel
as bindende reëls;

A.1.36

“skripsie” beteken ŉ manuskrip opgestel vir eksamendoeleindes,
insluitende ŉ skriftelike verslag of ŉ enkele of stel gepubliseerde
navorsingsartikels of ongepubliseerde manuskripte in artikelformaat,
van ŉ meer beperkte omvang as ŉ verhandeling, en in ooreenstemming
met die voorskrifte ten opsigte van dokumentering, argumentasie, taal
en styl en wat, benewens die beantwoording van ŉ aantal
voorgeskrewe vraestelle, beoordeel word om te bepaal of die student
op hoogte is van die navorsingsmetode. ŉ Skripsie word aangebied ter
gedeeltelike voldoening aan die vereistes vir die verwerwing van ŉ
meestersgraad of honneursgraad aan die Universiteit ooreenkomstig
die voorgeskrewe reëls;

A.1.37

“moderator” beteken ŉ persoon, van buite of binne die Universiteit, wat
nie self by die onderrig in die betrokke voorgraadse of nagraadse
module of onderdeel daarvan betrokke was nie, of leiding aan die
betrokke nagraadse student gegee het nie, en wat daarvoor
verantwoordelik is om te bepaal in welke mate die vereiste uitkomstes
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bereik is, en verder toesig hou oor enige puntetoekenning deur die
eksaminator(e), ooreenkomstig die beginsels van regverdigheid en
konsekwentheid;
A.1.38

“module” beteken die geselekteerde uitkomstes en leerinhoud van
enige vak wat ŉ afgeronde geheel vorm en waarin onderrig volgens ŉ
vaste program aangebied word en kredietpunte verwerf word deur die
bereiking van die vereiste uitkomstes op die toepaslike voor- en/of
nagraadse vlak(ke) oor ŉ tydperk van een of twee semesters of enige
ander voorgeskrewe tyd en waaraan ŉ modulekode toegeken is;

A.1.39

“modulekode” beteken ŉ kode wat bestaan uit alfa- en numeriese
karakters wat aan ŉ module toegewys is.
Let wel: Die modulekode bestaan uit sewe karakters waarvan die
eerste vier alfa- en die laaste drie numeriese karakters is. Die eerste vier karakters
dui die studieveld aan waarin die betrokke module tuishoort.

Die eerste syfer dui die akademiese vlak van die module aan
1
= sertifikaat
1+2
= diploma
1–4
= Baccalaureusgraad
5
= Nagraadse diploma
6
= Honneursbaccalaureusgraad
7
= Gevorderde Nagraadse Diploma na Honneurs
8
= Meestersgraad
9
= PhD
Die tweede syfer dui die jaar, semester of termyn aan waarin die module aangebied word:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

= 1ste semester
= 2de semester
= 1ste termyn
= 2de termyn
= 3de termyn
= 4de termyn
= jaarmodules
= jaarmodules
= jaarmodules

Die derde syfer onderskei tussen modules waarvan die eerste ses karakters van die kode
dieselfde is.
A.1.40
“modulevlak” beteken dieselfde as “kwalifikasievlak” tensy anders
gespesifiseer deur krediete wat op ander vlakke aanvaar word;
A.1.41

“modulepunt” beteken ŉ punt wat bereken word volgens ŉ formule wat
van tyd tot tyd deur die betrokke fakulteitsreëls vir elke module
vasgestel moet word, op grond van die deelnamepunt en die
eksamenpunt wat aan ŉ student in daardie besondere module toegeken
is;

A.1.42

“geleentheidstudent” beteken ŉ persoon wat aan die toelatingsvereistes
voldoen en vir enige module(s) geregistreer het, maar nie vir ŉ volledige
goedgekeurde kwalifikasie nie, en wat ook nie later noodwendig enige
erkenning vir sodanige modules vir kwalifikasiedoeleindes verkry nie;

A.1.43

“Oop Afstandsonderrig” beteken enige onderrig-leer-program(me) wat
óf onafhanklik óf ingevolge ŉ samewerkingsooreenkoms met ŉ ander
openbare of private hoëronderwysinstelling deur die NWU aangebied
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word. Studente kan enige tyd van die jaar inskryf, en minimum en
maksimum studietydperke is van toepassing. Studente skryf eksamen
gedurende eksamentydperke soos bepaal deur die skool wat vir die
betrokke programme verantwoordelik is. Hierdie programme impliseer
onafhanklike studie deur studente gekombineer met gestruktureerde
kontaksessies en studenteondersteuning bestaande uit toepaslike
studiemateriaal en toegang tot doserende personeel;
A.1.44

“vraestel” beteken ŉ stel mondelinge en/of skriftelike vrae wat in ŉ toets
of eksamen gestel word;

A.1.45

“deelnamepunt” beteken die gemiddelde punt wat in ŉ voorgeskrewe
tydperk aan ŉ student by wyse van formatiewe assessering in ŉ module
toegeken is vir die afhandeling van daardie onderrig-leer-aktiwiteite wat
as deel van die studie in die module vereis word en waarvoor ŉ punt
toegeken is;

A.1.46

“deeltydse program” beteken ŉ kurrikulum wat gevolg word deur
studente met die oog op die verwerwing van ŉ kwalifikasie waarvoor
hulle ingeskryf is wat hulle langer sal neem om te voltooi as die
minimum tydperk wat vir dieselfde kurrikulum gespesifiseer word indien
dit op voltydse grondslag gevolg word;

A.1.47

“deeltydse student” beteken ŉ persoon vir wie studie nie die
hoofaktiwiteit is nie en wat ŉ kurrikulum volg wat binne ŉ tydperk langer
as die gebruiklike minimum voorgeskrewe tydperk vir ŉ voltydse
kurrikulum voltooi kan word;

A.1.48

“nagraadse diploma/sertifikaat” beteken ŉ diploma waartoe toelating
slegs verleen sal word aan ŉ student wat in besit is van ŉ toepaslike
eerste baccalaureusgraad of ŉ gelykwaardige kwalifikasie wat aan
hierdie universiteit of enige ander hoëronderwysinstelling verwerf is, of
aan wie die status van sodanige kwalifikasie formeel deur hierdie
universiteit toegeken is, en “nagraadse sertifikaat” het ŉ
ooreenstemmende betekenis;

A.1.49

“vorderingsvereiste(s)” beteken die voorgeskrewe minimum aantal
krediete wat ingevolge ŉ gedeelte van ŉ kurrikulum verwerf moet word
alvorens die student met die kurrikulum kan voortgaan;

A.1.50

“promotor” beteken ŉ persoon wat normaalweg in die personeel van die
Universiteit is (maar wat ook ingekontrakteer kan word) en wat benoem
is om leiding te gee aan ŉ student wat vir ŉ doktorsgraad geregistreer is
en om toesig te hou oor die werk wat laasgenoemde in hierdie verband
moet verrig;

A.1.51

“deelnamebewys” beteken die bevestiging van deelname aan onderrigleeraktiwiteite en die uitvoering van onderrig-leeropdragte deur die
student, ooreenkomstig die kurrikulumvoorskrifte, ten einde tot ŉ finale
evaluering in die module of onderdeel van ŉ module toegelaat te word,
ongeag wat sodanige onderrig-leeraktiwiteite en -opdragte behels en
afgesien daarvan of aan die student by wyse van formele assessering
vir die afhandeling van enige of almal daarvan ŉ punt toegeken is al dan
nie;

A.1.52

“kwalifikasiekode” beteken die kode wat aan ŉ kwalifikasie toegeken is.
Die kwalifikasiekode bestaan uit sewe numeriese karakters:
Die eerste drie karakters dui die kwalifikasie aan (bv. BA).
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Die vierde, vyfde en sesde karakters dui die studieveld aan (bv. Tale).
Die sewende karakter dui die vlak van studie aan (bv. eerste, tweede of
derde vlak).
A.1.53

“kwalifikasievlak” beteken die vlak van gevorderde status wat aan ŉ
module of kwalifikasie toegeken is en wat deur die kode van die module
of kwalifikasie weerspieël word en gegrond word op die uitkomstes wat
ten opsigte daarvan vereis word;

A.1.54

“erkenning van vorige leer” (EVL) beteken ŉ goedgekeurde proses
waardeur ŉ voornemende student van hierdie universiteit of ŉ huidige
student van hierdie of enige ander hoëronderwysinstelling met die oog
op toelating tot enige spesifieke kurrikulum van hierdie universiteit,
indien sodanige student nie aan die gewone toelatingsvereistes voldoen
nie, op grond van die voornemende student se bewese leervaardighede
tot sodanige kurrikulum toegelaat kan word, of die status van die
vereiste toelatingsvereiste kan verkry, na gelang van die geval;

A.1.55

“registrasie” beteken die volledige voorgeskrewe proses wat ŉ student
moet deurloop om as ŉ student van die Universiteit geregistreer te
word;

A.1.56

“semester” beteken een helfte van die akademiese jaar;

A.1.57

“studieleier” beteken ŉ persoon wat normaalweg in die personeel van
die Universiteit is (maar wat ook ingekontrakteer kan word) en wat
benoem is om leiding te gee aan ŉ student wat vir ŉ meestersgraad
geregistreer is en om toesig te hou oor die werk wat laasgenoemde met
betrekking tot ŉ verhandeling of skripsie moet verrig;

A.1.58

“studietydperk” beteken die tydperk wat deur fakulteitsreëls vir ŉ
kurrikulum voorgeskryf is, bereken vanaf die datum van eerste
registrasie vir daardie kurrikulum;

A.1.59

“vak” beteken ŉ gespesialiseerde en afgebakende studieveld waaruit
een of meer modules vir aanbieding voorgeskryf word;

A.1.60

“summatiewe evaluering” beteken ŉ bepaling van die mate waarin ŉ
student in ŉ module of onderdeel daarvan of in ŉ kurrikulum in die
geheel die vereiste uitkomstes bereik het;

A.1.61

“sillabus” beteken ŉ kort beskrywing en uiteensetting van die leerinhoud
en leeruitkomstes wat in ŉ module aangebied word;

A.1.62

“onderrigperiodes” beteken die kontaktye vir onderrig wat deur die
Senaat vasstel word;

A.1.63

“telematiese program” beteken enige kurrikulum vir ŉ kwalifikasie wat
ontwerp is om ŉ leerstrategie te bevorder wat nie van regstreekse
daaglikse kontakonderrig afhanklik is nie, maar toepaslike tegnologie
aanwend om studente se vermoë om onafhanklik te studeer deur
brongebaseerde leer en gestruktureerde kontak optimaal te benut;

A.1.64

“toets” beteken enige gedeelte van die formatiewe assessering van ŉ
student se vordering met die leerproses van die mate waarin ŉ student
die vereiste uitkomstes vir ŉ module of ŉ onderdeel daarvan bereik het,
en “toetspunt”, “toetstydperk en “toetssessie” dra, onderskeidelik,
dieselfde betekenisse;

A.1.65

“proefskrif” beteken ŉ manuskrip opgestel vir eksamendoeleindes,
insluitende ŉ stel gepubliseerde navorsingsartikels of ongepubliseerde
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manuskripte in artikelformaat, en/of ŉ internasionaal geëksamineerde
patent, wat ŉ besliste bydrae tot die kennis van en insig in ŉ vak
verteenwoordig en bewys van oorspronklikheid lewer, hetsy deur die
vind van nuwe feite of die uitoefening van onafhanklike kritiese vermoë,
in ooreenstemming met die eise ten opsigte van taal, styl,
dokumentering en argumentasie, en wat deur die student aangebied
word ter gedeeltelike of volle voldoening aan die vereistes vir ŉ
doktorsgraad aan die Universiteit ooreenkomstig die voorgeskrewe
reëls.
A.2 DIE UNIVERSITEIT IS BEVOEG OM DIE ONDERSTAANDE KWALIFIKASIES
TOE TE KEN
AANTEKENINGE:
1.

2.

A.2 is ŉ lys van kwalifikasies wat vir die Noordwes-Universiteit en sy
voorgangers goedgekeur is soos gereflekteer in sy Program- en
Kwalifikasiemengsel (PKM).
Nie al die kwalifikasies op die lys is op enige gegewe stadium
beskikbaar vir registrasie nie. Raadpleeg die betrokke
fakulteitsjaarboek vir ŉ lys van kwalifikasies wat in ŉ gegewe jaar
aangebied word. Inligting oor die kwalifikasies, kurrikulums en
modules wat aangebied word, kan ook van die spesifieke fakulteite
op die onderskeie kampusse verkry word. Die Universiteit behou die
reg voor om sekere programme of modules nie aan te bied nie, na
gelang van omstandighede.

A.2.1

Grade

A.2.1.1

Baccalaureusgrade
Baccalaureus Artium – BA/Bachelor of Arts - BA
Baccalaureus Commercii – BCom/Bachelor of Commerce - BCom
Baccalaureus Scientiae – BSc/Bachelor of Science - BSc
Baccalaureus in Sosiale Wetenskappe – BSocSc/Bachelor of Social Science
- BSocSc

A.2.1.2

Professionele eerste Baccalaureusgraad
Baccalaureus Artium et Scientiae (Beplanning) - BArt et Scien
(Bepl)/Bachelor of Arts and Science (Planning)
Baccalaureus Artium (Grafiese Ontwerp) - BA (Grafiese Ontwerp)/Bachelor
of Arts (Graphic Design) - BA (Graphic Design)
Baccalaureus Artium (Taaltegnologie) - BA (Taaltegnologie)/Bachelor of Arts
(Language Technology) - BA (Language Technology)
Baccalaureus Artium (Sport-, Gesondheid- en Vryetydwetenskap) BA
(Sport-, Gesondheid- en Vryetydwetenskap)/Bachelor of Arts (Sport,
Health and Leisure Science) - BA (Sport, Health and Leisure Science)
Baccalaureus Curationis - BCur/Bachelor of Nursing Sciences
Baccalaureus Curationis (Educationis et Administrationis) - BCur (Ed et
Admin)/Bachelor of Nursing Science (Education and Administration) BCur(Ed et Admin)
Baccalareus Educationis - BEd/Bachelor of Education – BEd
Baccalaureus in Ingenieurswese - BIng/Bachelor of Engineering - BEng
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Baccalaureus in Maatskaplike Werk - BMW/Bachelor of Social Work - BSW
Baccalaureus in Ontwikkeling en Bestuur/Bachelor of Training and
Development – BTD
Baccalaureus Legum - LLB/Bachelor of Laws - LLB
Baccalaureus Musicae - BMus/Bachelor of Music - BMus
Baccalaureus Pharmaciae - BPharm/Bachelor of Pharmacy - BPharm
Baccalaureus Scientiae (Dieetkunde) - BSc (Dieetkunde)/Bachelor of
Science (Dietetics) - BSc (Dietetics)
Baccalaureus Scientiae (Industriële Wetenskap) BSc
(Industriële
Wetenskap)/Bachelor of Science (Industrial Science) - BSc (Industrial
Science)
Baccalaureus Scientiae in Verbruikerswetenskappe - BSc in Verbruikerswetenskappe/Bachelor of Science in Consumer Sciences - BSc in
Consumer Sciences
Baccalaureus Scientiae in Inligtingstegnologie - BSc in Inligtingstegnologie/
Bachelor of Science in Information Technology - BSc in Information
Technology
Baccalaureus Theologiae – BTh/Bachelor of Theology – BTh
Bachelor of Administration - BAdmin
Bachelor of Arts in Indigenous Knowledge Systems - BA in Indigenous
Knowledge Systems
Bachelor of Arts in Land Reform and Rural Development - BA in Land
Reform and Rural Development
Bachelor of Arts in Peace Studies and International Relations - BA in Peace
Studies and International Relations
Bachelor of Criminal Justice
Bachelor of Nursing
Bachelor of Science in Agriculture - BScAgric
Bachelor of Science in Land Management - BSc in Land Management
A.2.1.3

Honneursgrade
Honneurs Baccalaureus Artium - HonsBA/Honours Bachelor of Arts HonsBA
Honneurs Baccalaureus Artium (Maatskaplike Werk) - HonsBA (MW)/
Honours Bachelor of Arts (Social Work) - HonsBA (SW)
Honneurs Baccalaureus Artium (Ontwikkeling en Bestuur) – HonsBA (Ontwikkeling en Bestuur)/Honours Bachelor of Arts (Development and
Management)
Honneurs Baccalaureus Commercii - HonsBCom/Honours Bachelor of
Commerce - HonsBCom
Honneurs Baccalaureus Educationis - HonsBEd/Honours Bachelor of
Education - HonsBEd
Honneurs Baccalaureus in Verbruikerswetenskappe/Honours Bachelor of
Consumer Sciences
Honneurs Baccalaureus Pharmaciae - HonsBPharm/Honours Bachelor of
Pharmacy - HonsBPharm
Honneurs Baccalaureus Scientiae - HonsBSc/Honours Bachelor of Science HonsBSc
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Honneurs Baccalaureus Theologiae - HonsBTh/Honours Bachelor of
Theology - HonsBTh
Honours Bachelor of Administration - HonsBAdmin
Honours Bachelor of Arts in Life Skills and Counselling - HonsBA in Life
Skills and Counselling
Honours Bachelor of Criminal Justice
Honours Bachelor of Science in Agriculture - HonsBScAgric
Honours Bachelor of Science (Pharmacology) - HonsBSc (Pharmacology)
Honours Bachelor of Social Science - HonsBSocSc
A.2.1.4

Meestersgrade
Magister Artium - MA/Master of Arts - MA
Magister Artium et Scientiae (Beplanning) - MArt et Scien (Bepl)/Master of
Arts and Science (Planning) - MArt et Scien (Planning)
Magister Commercii – MCom/Master of Commerce - MCom
Magister Curationis - MCur/Master of Nursing Science
Magister Divinitatis - MDiv/Master of Divinity - MDiv
Magister Educationis - MEd/Master of Education – MEd
Magister in Bedryfsadministrasie – MBA/Master of Business Administration MBA
Magister in Ingenieurswese – MIng/Master of Engineering – MIng
Magister in Maatskaplike Werk/Master of Social Work
Magister in Omgewingsbestuur/Master of Environmental Management
Magister in Omgewingswetenskappe/Master of Environmental Sciences
Magister in Ontwikkeling en Bestuur/Master of Development and
Management
Magister in Verbruikerswetenskappe/Master of Consumer Sciences
Magister Legum - LLM/Master of Laws - LLM
Magister Musicae - MMus/Master of Music - MMus
Magister Pharmaciae – MPharm/Master of Pharmacy – MPharm
Magister Philosophiae – MPhil/Master of Philosophy - MPhil
Magister Scientiae - MSc/Master of Science - MSc
Magister Theologiae - MTh/Master of Theology - MTh
Master of Administration - MAdmin
Master of Public Administration
Master of Science in Agriculture - MSc(Agric)
Master of Science in Applied Radiation Science and Technology MSc in Applied Radiation Science and Technology
Master of Social Science - MSocSc
Master of Social Science in Clinical Psychology - MSocSc in Clinical
Psychology
Master of Social Science in Social Work - MSocSc in Social Work

A.2.1.5

Doktorsgrade
Doctor Legum - LLD/Doctor of Laws - LLD
Doctor Musicae - DMus/Doctor of Music - DMus
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Doctor of Education - DEd
Philosophiae Doctor - PhD/Doctor of Philosophy - PhD
A.2.2

Diplomas

A.2.2.1

Voorgraadse Diplomas en Sertifikate
Diploma in Agriculture - DiplAgric
Diploma in Animal Health
Diploma in Sportkunde/Diploma in Sport Science
Gevorderde Onderwyssertifikaat - GOS/Advanced Certificate in Education ACE
Nasionale Professionele Onderwysdiploma - NPOD/National Professional
Diploma in Education - NPDE
Universiteitsdiploma in Maatskaplike Hulpwerk/University Diploma in Social
Auxiliary Work
Universiteitsdiploma in Musiek - UDM/University Diploma in Music - UDM

A.2.2.2

Gevorderde Diplomas en Sertifikate
Advanced University Diploma in Health Science
Nagraadse Diploma in Hoër Onderwys en Opleiding/Postgraduate Diploma
in Higher Education and Training
Nagraadse Onderwyssertifikaat - NGOS/Postgraduate Certificate in
Education - PGCE
Postgraduate Diploma in Agriculture
Postgraduate Diploma in Management
Postgraduate Diploma in Midwifery and Neonatal Nursing Science
Postgraduate Diploma: Nuclear Science and Technology

A.3

VOORREGTE

Die Statuut van die Noordwes-Universiteit bepaal die voorregte verbonde aan die
ontvangs van kwalifikasies van die Universiteit, en sake wat daarmee in verband staan.
A.4

TUG EN BINDENDE KRAG VAN REËLS EN BESLUITE VAN DIE UNIVERSITEIT

A.4.1 Slegs geregistreerde studente mag van die Universiteit se fasiliteite gebruik maak.
A.4.2 Alle geregistreerde studente is onderhewig aan die bepalings van die Wet op Hoër
Onderwys, Wet 101 van 1997, soos gewysig, en die Noordwes-Universiteit se
Statuut, sowel as beleide, reëls en besluite van die Raad, die Senaat en die
betrokke fakulteit. In die geval van enige oortreding, geld die bepalings van die
Tugreëls vir Studente.
A.4.3 Aanvaarding van bindende krag van reëls en besluite van die Universiteit
Deur ondertekening van die toelatings- en registrasievorms bevestig die student dat alle
reëls en besluite van die Universiteit as bindend aanvaar word vir die duur van die student
se studie aan die Universiteit.
A.4.4 Duur van studie en vereiste krediete vir enige voorgraadse of nagraadse
module of kwalifikasie
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Die minimum en maksimum duur van ŉ kurrikulum en die vereiste aantal krediete vir ŉ
module of kwalifikasie word ten opsigte van elke module en die kurrikulum vir elke
kwalifikasie in die toepaslike fakulteitsreëls uiteengesit.
A5 Eerste grade en diplomas
A.5.1 Toelating tot die Universiteit
A.5.1.1

Algemene reël

a.

ŉ Voornemende student doen aansoek om toelating tot die Universiteit deur die
voorgeskrewe aansoekvorm te voltooi, te onderteken en by die Toelatingskantoor in
te dien saam met die voorgeskrewe aansoek- en keuringsgelde, waar van
toepassing, of bewys dat dit betaal is.

b.

Geen aansoek om toelating word aanvaar nie tensy die aansoeker benewens die
algemene toelatingsvereistes ook aan fakulteitspesifieke vereistes voldoen.

c.

Iemand wat as ŉ student van die Universiteit toegelaat is en as sodanig
geregistreer het, bly ŉ student van die Universiteit vir so lank as wat die registrasie
geldig is of totdat die student se registrasie as ŉ student deur die student self
ooreenkomstig die toepaslike reëls of deur die Universiteit ooreenkomstig die
bepalings van die toepaslike reëls beëindig word.

A.5.1.2

Toelatingsvereistes vir die verskillende kwalifikasies

Onderhewig aan bogenoemde bepalings geld die volgende vir voorgraadse toelating
ingevolge nasionale wetgewing (die Universiteit het egter spesifieke minimum statutêre
vereistes):
A.5.1.2.1

Hoër Sertifikaat

Die minimum toelatingsvereiste is ŉ Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met ŉ minimum
van 30% in die taal van onderrig en leer van die hoëronderwysinstelling soos gesertifiseer
deur die Raad vir Gehalteversekering in Algemene en Verdere Onderwys en Opleiding
(Umalusi).
Institusionele en programbehoeftes vereis toepaslike kombinasies van erkende NSSvakke en -prestasievlakke.
A.5.1.2.2

Diplomastudie

Die minimum toelatingsvereiste is ŉ Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met ŉ minimum
van 30% in die taal van onderrig en leer van die hoëronderwysinstelling soos gesertifiseer
deur Umlasi, tesame met ŉ prestasiegradering van 3 (middelmatige prestasie, 40-49%) of
beter in vier erkende 20 krediet-NSS-vakke.
Institusionele en programbehoeftes mag toepaslike kombinasies van erkende NSS-vakke
en prestasievlakke vereis.
A.5.1.2.3

Graadstudie

Die minimum toelatingsvereiste is ŉ Nasionale Senior Sertifikaat met ŉ minimum van 30%
in die taal van onderrig en leer van die hoëronderwysinstelling soos gesertifiseer deur
Umalusi, tesame met ŉ prestasiegradering van 4 (Voldoende prestasie, 50-59%) of beter
in vier vakke gekies uit die volgende erkende 20 krediet-NSS-vakke (wat bekend sal staan
as die lys van aangewese vakke);
Rekeningkunde
Landbouwetenskap
Besigheidstudies
Verbruikerstudies
Algemene Akademiese Reëls
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Dramatiese Kuns
Ekonomie
Ingenieursgrafika en Ontwerp
Geografie
Geskiedenis
Inligtingstegnologie
Tale (een taal van onderrig en leer aan ŉ hoëronderwysinstelling en twee ander erkende
taalvakke)
Lewenswetenskappe
Wiskunde
Wiskundige Geletterdheid
Musiek
Fisiese Wetenskappe
Religieuse Studies
Visuele Kuns
Voldoende prestasie in vier aangewese NSS-vakke verskaf die primêre basis vir toelating
tot ŉ baccalaureusgraadprogram. Verdere fakulteitspesifieke vereistes gebaseer op
Akademiese prestasieskaal (APS) is van toepassing in die geval van bepaalde
programme.
A.5.1.2.4

Institusionele diskresionêre toelating

Die senaatsdiskresionêre voorwaardelike vrystelling behels dat ŉ sertifikaat van
voorwaardelike vrystelling aan ŉ aansoeker uitgereik word wat, volgens die mening van
die Senaat, tydens die siftings- en/of keuringsproses goedgekeur deur die Senaat bewys
gelewer het dat hy/sy geskik is om tot B-graadstudie toegelaat te word.
a.

ŉ Persoon wat ŉ kwalifikasie op NKR-vlak 5 of hoër aan enige
hoëronderwysinstelling verwerf het, of aan wie die status van sodanige kwalifikasie
formeel deur hierdie universiteit verleen is, kan voorwaardelik tot ŉ kurrikulum vir ŉ
kwalifikasie op of bokant NKR-vlak 5 aan hierdie universiteit toegelaat word.

b.

Benewens die vereistes soos hierbo uiteengesit, kan die Universiteit ook
keuringstoetse en/of die bereiking van ŉ bepaalde standaard in spesifieke
skoolvakke (d.w.s. APS en fakulteitspesifieke toelatingsvereistes) vir toelating tot ŉ
besondere graad- of diplomakurrikulum voorskryf. Waar sodanige addisionele
toelatingsvereistes neergelê is, moet dit in die reëls van die betrokke fakulteit
vasgestel word vir die spesifieke kurrikulum.

A.5.1.2.5

Kwalifikasies verwerf buite die Republiek van Suid-Afrika

ŉ Aansoeker kan vir voorwaardelike vrystelling kwalifiseer op grond van kwalifikasies wat
buite die Republiek van Suid-Afrika verwerf is.
A.5.1.2.6

Erkenning van Vorige Leer (EVL)

Persone wat nie formele bewys van voldoening aan die voorgeskrewe toelatingsvereistes
vir ŉ spesifieke kurrikulum kan voorlê nie, maar wat oor vorige leer en relevante
werkservaring beskik, kan tot graadstudie toegelaat word nadat die prosedure vir
erkenning van vorige leer ooreenkomstig die Universiteit se EVL-beleid suksesvol
deurloop is. Die prosedure vir sodanige erkenning kan na die uitsluitlike goeddunke van
die Universiteit die bereiking van een of meer van die volgende vereistes insluit:
a.
b.
c.

bepaalde uitslae in ŉ stel toelatingstoetse;
die voorlegging van bewyse van beweerde vaardighede;
suksesvolle onderhoude; en/of
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d.

die bereiking van bepaalde uitkomstes in ŉ goedgekeurde kurrikulum by hierdie of ŉ
daarvoor aangeduide ander onderwysinstelling.
Krediet vir enige module waarvoor ŉ student erkenning kry, word toegeken in
ooreenstemming met die nasionale voorskrifte en die fakulteitsreëls ten opsigte van die
toepaslike kurrikulum.
A.5.2 Bepalings met betrekking tot algemene akademiese en taalvaardigheid
Van enige voorgraadse student wat aan die Universiteit registreer, word verwag om vóór
registrasie ŉ toets te slaag om sy/haar vlak van akademiese en taalvaardigheid in die
student se voorgenome onderrigtaal te bepaal. Studente wat nie die vereiste prestasievlak
bereik nie, moet benewens die voorgeskrewe kursus wat van alle voorgraadse studente
vereis word ŉ semesterkursus in algemene taal- en akademiese geletterdheid voltooi.
A.5.2.1

Nie-nakoming

Nie-nakoming van ŉ voorwaarde ingevolge hierdie bepaling lei tot kansellasie van die
student se toelating en registrasie sonder terugbetaling van enige gelde.
A.5.3 Registrasiebepalings
Slegs geregistreerde studente mag van die Universiteit se fasiliteite gebruik maak.
Niemand word as ŉ student geregistreer alvorens sodanige persoon nie reeds as ŉ
student tot ŉ spesifieke kurrikulum toegelaat is nie.
A.5.3.1

Jaarlikse registrasie

A.5.3.1.1

ŉ Toegelate student registreer per semester of jaarliks vir die duur van die
studie vir ŉ spesifieke kurrikulum op die tyd en plek deur die Universiteit
daarvoor bepaal, deur die voorgeskrewe registrasiegeld te betaal, die
registrasievorm te voltooi, die nodige handtekeninge aan te bring en dit by
die Universiteit in te dien, waarna ŉ bewys van registrasie aan die student
gegee word.

A.5.3.12

Studente wat lesings bywoon, toetse aflê, referate indien en eksamen skryf
sonder dat hulle amptelik geregistreer het, sal geen krediete verwerf vir
geslaagde modules/kursusse nie. Hierdie reël geld steeds indien die
student die voorgeskrewe gelde betaal het.

A.5.3.2

Wysiging van registrasie

Ingevolge die voorgeskrewe universiteitsprosedures kan ŉ student sy/haar registrasie
wysig binne die tydperk wat jaarliks deur die Universiteit bepaal word.
A.5.3.3

Registrasie volgens reëls van die kwalifikasie en nakoming van
vereistes

ŉ Student registreer ooreenkomstig die reëls van die betrokke kwalifikasie, kurrikulum en
module op die datum van die registrasie, soos dit uiteengesit is in die fakulteitsreëls vir die
betrokke kwalifikasie, kurrikulum en module. Die verantwoordelikheid berus by die student
self om toe te sien dat hy/sy voldoen aan al die vereistes wat vir registrasie vir die
betrokke kwalifikasie, kurrikulum en module geld. Die Universiteit behou die reg voor om
enige foutiewe registrasie te kanselleer en om enige kwalifikasie terug te trek wat
foutiewelik aan ŉ student toegeken is.
A.5.3.4
a.

Module-vrystellings

ŉ Student wat na afhandeling van slegs ŉ gedeelte van ŉ program aan ŉ ander
erkende hoëronderwysinstelling na hierdie universiteit kom, kan met die oog op
verdere studie aan hierdie universiteit skriftelik by die toepaslike kampusregistrateur
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aansoek doen om die erkenning van modules, met dien verstande dat hoogstens
die helfte van die getal modules wat vir die betrokke kurrikulum vereis word, erken
mag word. Daar mag ingevolge fakulteitsreëls ŉ tydsbeperking wees vir die
erkenning van sodanige modules. Module-vrystellings word toegestaan na die
goeddunke van die onderskeie dekane van fakulteite.
b.

Enige geregistreerde student van hierdie universiteit wat in die loop van sy/haar
studie van kurrikulum wil verwissel met die oog op verdere studie aan hierdie
universiteit, moet skriftelik by die toepaslike kampusregistrateur aansoek doen om
erkenning van modules wat reeds geslaag is en wat deel uitmaak van die
kurrikulum waarheen hy/sy wil oorskakel. Die betrokke dekane oorweeg die
aansoek in ooreenstemming met die onderskeie fakulteitsreëls en keur vervolgens
die aansoek goed of af.

A.5.3.5

Registrasie vir bykomende modules

A.5.3.5.1

Behoudens die toepaslike fakulteitsreëls kan ŉ student in enige studiejaar,
benewens die vereiste module(s) van die betrokke kurrikulum, met die
toestemming van die fakulteit bykomende modules neem ooreenkomstig die
toepaslike fakulteitsreëls.

A.5.3.5.2

ŉ Eerstejaarstudent word nie toegelaat om bykomend vir meer as 12
krediete per semester in die eerste jaar van die betrokke kurrikulum te
registreer nie.

A.5.3.5.3

Behoudens die betrokke fakulteitsreël kan ŉ student wat vir ŉ jaar ná die
eerste jaar van ŉ kurrikulum registreer en wat tot dusver alle voorgeskrewe
modules van die kurrikulum geslaag het, met die goedkeuring van die
dekaan van die betrokke fakulteit wat die kurrikulum aanbied vir bykomende
modules (d.w.s. bykomend tot die voorgeskrewe modules van die betrokke
semester se kurrikulum) tot ŉ maksimum van 25% VE per semester
registreer.

A.5.3.5.4

ŉ Student wat vir ŉ derde studiejaar van ŉ kurrikulum registreer en wat alle
voorgeskrewe modules van die kurrikulum tot dusver geslaag het, kan met
die skriftelike goedkeuring van die dekaan van die betrokke fakulteit wat die
kurrikulum aanbied vir bykomende modules tot ŉ maksimum van 50% VE
per semester registreer.

A.5.3.6

Hernuwing van registrasie
kwalifikasie verwerf word

vir

dieselfde

semester

waarin

die

ŉ Student wat nog ŉ eksamen in enige module moet aflê in dieselfde semester waarin die
kwalifikasie verwerf kan word, registreer nie vir daardie semester nie. Waar sodanige
student egter nie die eksamen aflê nie of nie die eksamen slaag nie en sy/haar studie
voortsit, moet die registrasie hernu word.
A.5.3.7

Gelyktydige registrasie aan meer as een instelling

ŉ Student mag nie gelyktydig aan hierdie universiteit en ŉ ander hoëronderwysinstelling
geregistreer wees nie. ŉ Uitsondering op hierdie reël kan oorweeg word op aanbeveling
van die onderskeie dekane en goedkeuring van die Viserektor: Akademie.
A.5.3.8

Gelyktydige registrasie vir meer as een kwalifikasie

ŉ Student mag nie gelyktydig vir meer as een kwalifikasie binne hierdie universiteit
geregistreer wees nie. ŉ Uitsondering op hierdie reël kan oorweeg word op aanbeveling
van die onderskeie dekane en goedkeuring van die Viserektor: Akademie.
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A.5.3.9

Kansellasie van registrasie

ŉ Skriftelike kennisgewing in hierdie verband moet op die voorgeskrewe vorm by die
Universiteit ingedien word binne die tydperk wat jaarliks deur die Universiteit bepaal word.
A.5.3.10

Onderbreking van studie

ŉ Student wat sy/haar studie onderbreek het, moet opnuut skriftelik by die betrokke
kampusregistrateur aansoek doen om hertoelating tot die Universiteit.
A.5.4 Eksamens
A.5.4.1

Aantal eksamengeleenthede

A.5.4.1.1

Vir voorgraadse eksamens is daar twee eksamengeleenthede, waarvan een
of albei deur die student benut kan word. ŉ Student wat van die tweede
eksamengeleentheid gebruik maak, moet die vereiste bedrag betaal. Indien
die student van beide geleenthede gebruik maak, word die modulepunt
bepaal deur die punt wat in die tweede eksamen verwerf word.

A.5.4.1.2

ŉ Student wat op één na reeds alle vereiste modules vir ŉ kwalifikasie
geslaag het, kan ná finalisering van die student se eksamenuitslae, ná
indiening van sodanige aansoek by die betrokke kampusregistrateur en op
aanbeveling van die betrokke dekaan, ŉ bykomende geleentheid kry om
geassesseer te word in sodanige module – vóór ŉ datum soos bepaal deur
die Senaat en sonder registrasie.

A.5.4.2

Interne eksaminators en moderators

A.5.4.2.1

Vir elke module is daar ŉ eerste interne en een verdere interne eksaminator.

A.5.4.2.2

Vir elke uittreevlakmodule is daar twee interne eksaminators en een
eksaminator/moderator van buite die Universiteit met ŉ modereringsfunksie.

A.5.4.3

Vereistes met betrekking tot eksamentoelating

ŉ Student wat die vereiste deelnamepunt of deelnamebewys behaal het soos
voorgeskryf deur die betrokke fakulteitsreëls word toegelaat tot die eksamen in die
betrokke module.
A.5.4.4

Slaagvereistes

A5.4.4.1

ŉ Finale assesseringspunt word as ŉ slaagpunt beskou as die student tot
assessering toegelaat is en die vereiste modulepunt van minstens 50% in die
assessering behaal het, met dien verstande dat die subminimum soos
neergelê in die fakulteitsreëls behaal is.

A5.4.4.2

Waar ŉ bona fide-eerste-inskrywingstudent in enige eerstevlakmodule van
die eerste semester gedruip het, kan die skooldirekteur nogtans ŉ slaagpunt
van 50% daarvoor toeken, mits ŉ eksamenpunt van minstens 50% in daardie
module behaal is.

A5.4.4.3

Die modulepunt word ooreenkomstig die fakulteitsreëls saamgestel uit die
punt wat ŉ student in die eksamen van ŉ module verwerf het en die
deelnamepunt ten opsigte van die module, met dien verstande dat die
deelnamepunt se gewig in die berekening van die modulepunt nie minder as
30% en nie meer as 70% mag bedra nie, afhangende van die spesifieke
vereistes van verskillende akademiese dissiplines.
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A5.4.4.4

Die subminimum vir eksamens vir alle modules is 40%, behalwe waar ŉ hoër
subminimum bepaal word in die fakulteitsreëls.

A.5.4.5

Kwalifikasie met onderskeiding

Enige kwalifikasie word met onderskeiding toegeken as die kandidaat ŉ gemiddeld van
75% vir al die kernmodules van die kurrikulum van die kwalifikasie verwerf – op alle vlakke
en binne die minimum studietydperk.
A.5.5 Onbevredigende akademiese prestasie
ŉ Student wie se akademiese prestasie onbevredigend is (slaag minder as 50% van
sy/haar semester se werk/krediete soos voorgeskryf deur reël A.5.7) ontvang ŉ formele
waarskuwing van die dekaan, en moet verwys word vir akademiese advies en
studieberading. As vordering steeds nie na wense is nie, kan daar ingevolge reël A.5.7
met die student gehandel word.
A.5.6 Verlenging van studietydperk
Behoudens enige ander bepalings van die fakulteitsreëls, moet ŉ student wat nie verwag
om die kurrikulum vir ŉ kwalifikasie binne die voorgeskrewe aantal jare (“n”) op alle vlakke
te voltooi nie, voor die einde van die akademiese jaar wat die normale jaar n minus 1 (“n1”) van sodanige kurrikulum voorafgaan by die betrokke skooldirekteur aansoek doen om
verlenging van die studietydperk vir die minimum tydperk wat dit vir die student moontlik
sal maak om die kwalifikasie te voltooi.
A.5.7 Beëindiging van studie
Die Visekanselier kan, ingevolge die voorgeskrewe reëls en op aanbeveling van die
betrokke viserektor: akademie, ŉ student se studie beëindig as die student:
a.

in gebreke bly om aan die vereistes van die Senaat en/of die fakulteit te voldoen,
of

b.

die maksimum duur van die studietydperk, soos vasgestel deur die fakulteit,
oorskry, of

c.

in enige drie semesters nie minstens die helfte van die werk/krediete wat vir die drie semesters
voorgeskryf is, verwerf het nie en reeds ŉ waarskuwing van die dekaan ontvang het.

ŉ Student wie se studie beëindig is, kan by die betrokke kampusregistrateur aansoek doen
om hertoelating tot die Universiteit. In so ŉ geval is hertoelating onderhewig aan die
voorwaardes wat deur die Universiteit gestel word.
A.6

Honneursgrade

A.6.1 Toelating tot die Universiteit
Voornemende nagraadse studente moet aansoek doen om toelating tot die Universiteit
ooreenkomstig die prosedure voorgeskryf in die Handleiding vir Nagraadse Studie en in
lyn met fakulteitspesifieke toelatingsvereistes.
ŉ Student wat van voorneme is om vir ŉ honneursgraad in te skryf, moes reeds ŉ erkende
eerste graad of ŉ ekwivalent daarvan soos goedgekeur deur die Senaat in ŉ toepaslike
veld verwerf het. Daarbenewens moet die student ook voldoen aan enige verdere
vereistes soos voorgeskryf in die reëls van die fakulteit wat die honneursgraad aanbied.
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ŉ Fakulteit kan toelating tot ŉ kurrikulum weier indien die standaard van bekwaamheid wat
die voornemende student tevore in die betrokke vak(ke) waarin die student verder wil
studeer, bereik het, nie aan die vereistes voldoen nie.
A.6.1.2

Erkenning van Vorige Leer

ŉ Aansoeker wat nie formele bewys van voldoening aan die voorgeskrewe
toelatingsvereistes vir ŉ spesifieke kurrikulum kan voorlê nie, maar wat oor vorige leer en
relevante werkservaring beskik, kan tot graadstudie toegelaat word nadat die prosedure vir
erkenning van vorige leer ooreenkomstig die Universiteit se EVL-beleid suksesvol
deurloop is. Sodanige erkenning geskied na die uitsluitlike goeddunke van die Universiteit
en binne die konteks van fakulteitsvereistes.
A.6.2 Struktuur van die kwalifikasie
ŉ Honneursgraad bestaan uit ŉ aantal modules (kurrikulums bepaal deur fakulteite) en ŉ
student moet ŉ minimum van 120 krediete slaag.
A.6.3 Registrasie
Niemand word as ŉ student geregistreer as sodanige persoon nie reeds as ŉ student tot ŉ
spesifieke kurrikulum toegelaat is nie.
A.6.3.1

Jaarlikse registrasie

A.6.3.1.1

ŉ Student registreer ooreenkomstig die reëls van die betrokke
kwalifikasie, kurrikulum en module op die datum van die registrasie,
soos dit uiteengesit is in die fakulteitsreëls vir die betrokke kwalifikasie,
kurrikulum en module. Die verantwoordelikheid berus by die student self
om toe te sien dat hy/sy voldoen aan al die vereistes wat vir registrasie
vir die betrokke kwalifikasie, kurrikulum en module geld.

A.6.3.1.2

ŉ Student word nie vir ŉ module geregistreer tensy daar aan die
vereistes ten opsigte van veronderstelde leer wat vir daardie module of
kurrikulum in die fakulteitsreëls beskryf is, voldoen is nie.

A.6.3.1.3

ŉ Toegelate student registreer per semester of jaarliks vir die duur van
die studie vir ŉ spesifieke kurrikulum op die tyd en plek deur die
Universiteit daarvoor bepaal, deur die voorgeskrewe registrasiegeld te
betaal, die registrasievorm te voltooi, die nodige handtekeninge aan te
bring en dit by die Universiteit in te dien, waarna ŉ bewys van
registrasie aan die student gegee word.

A.6.3.1.4

ŉ Student wat nog eksamen in enige module moet aflê en/of ŉ skripsie
vir eksaminering moet indien in dieselfde semester waarin die
kwalifikasie verwerf kan word, registreer nie vir daardie semester nie.
Indien sodanige student egter nie die eksamen aflê nie of nie die
eksamen slaag nie, of nie ŉ skripsie vir eksaminering indien nie, en
sy/haar studie voortsit, moet die registrasie hernieu word.

A.6.3.2

Wysiging of kansellasie van registrasie deur die student

Ingevolge die voorgeskrewe universiteitsprosedures kan ŉ student sy/haar registrasie
wysig of kanselleer binne die tydperk wat jaarliks deur die Universiteit bepaal word.
A.6.3.3

Registrasie volgens die reëls van die kwalifikasie

ŉ Student registreer ooreenkomstig die reëls van die betrokke kwalifikasie, kurrikulum en
module op die datum van die registrasie, soos dit uiteengesit is in die fakulteitsreëls vir die
betrokke kwalifikasie, kurrikulum en module. Die verantwoordelikheid berus by die student
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self om toe te sien dat hy/sy voldoen aan al die vereistes wat vir registrasie vir die
betrokke kwalifikasie, kurrikulum en module geld. Die Universiteit behou die reg voor om
enige foutiewe registrasie te kanselleer en om die graad terug te trek indien dit foutiewelik
aan die student toegeken is.
A.6.3.4

Registrasie vir bykomende modules

ŉ Student kan in enige studiejaar, benewens die vereiste module(s) van die betrokke
kurrikulum, met die toestemming van die fakulteit bykomende modules neem
ooreenkomstig die toepaslike fakulteitsreëls. ŉ Uitsondering op hierdie reël kan oorweeg
word op aanbeveling van die onderskeie dekane en goedkeuring van die Viserektor:
Akademie.
A.6.3.5

Gelyktydige registrasie aan meer as een instelling

ŉ Student mag nie gelyktydig aan hierdie universiteit en ŉ ander hoëronderwysinstelling
geregistreer wees nie. ŉ Uitsondering op hierdie reël kan oorweeg word op aanbeveling
van die onderskeie dekane en goedkeuring van die Viserektor: Akademie.
A.6.3.6

Gelyktydige registrasie vir meer as een kwalifikasie

ŉ Student mag nie gelyktydig vir meer as een kwalifikasie binne hierdie universiteit
geregistreer wees nie. ŉ Uitsondering op hierdie reël kan oorweeg word op aanbeveling
van die onderskeie dekane en goedkeuring van die Viserektor: Akademie.
A.6.3.7

Kansellasie van registrasie deur die Universiteit

Tensy anders bepaal in die fakulteitsreëls, kan ŉ student se registrasie gekanselleer word
as hy/sy nie voldoen aan die programreëls soos voorgeskryf deur die betrokke fakulteit
nie.
A.6.3.8

Onderbreking van studie

ŉ Student wat sy/haar studie onderbreek het, moet opnuut skriftelik by die betrokke
kampusregistrateur aansoek doen om hertoelating tot die Universiteit.
A.6.4

Eksamens

A.6.4.1

Aantal eksamengeleenthede

A.6.4.1.1

ŉ Student wat in ŉ eksamen een of meer van die modules van ŉ
honneursstudie druip, kan deur die dekaan in die betrokke module(s)
tot ŉ tweede eksamengeleentheid toegelaat word, behalwe indien die
fakulteitsreëls anders spesifiseer.

A.6.4.1.2

ŉ Student mag binne die maksimum studietydperk van drie jaar
eenmalig vraestelle wat nie 25% van die modules van die betrokke
kurrikulum oorskry nie, herhaal.

A.6.4.1.3

ŉ Bykomende geleentheid binne die eksamentydperk kan toegestaan
word aan ŉ student wat slegs één module kort om ŉ kwalifikasie te
voltooi. Hierdie geleentheid kan ŉ hereksamen of heroorweging behels.

A.6.4.2

Eksaminators en moderators

Vir elke module is daar een interne (eerste) en ŉ verdere interne (tweede) eksaminator
sowel as ŉ eksaminator/moderator van buite die Universiteit.
A.6.4.3

Vereistes met betrekking tot eksamentoelating
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Geen student word tot die eksamen toegelaat indien hy/sy nie aan al die vereistes van die
kurrikulum voldoen het nie. Toelating tot die eksamen word net toegestaan aan ŉ student
wat tot die bevrediging van die skooldirekteur, wat optree in oorleg met die
vakgroepvoorsitter, deur die voorlegging van ŉ deelnamebewys en ŉ toepaslike
deelnamepunt bewys gelewer het dat voldoen is aan die deelnamevereistes van die
betrokke module, soos dit in die betrokke fakulteitsreëls uiteengesit is.
A.6.4.4

Slaagvereistes

Die slaagvereistes vir elke kurrikulum en module word in die betrokke fakulteitsreëls
vasgestel, met inbegrip van die verhouding waarin die evalueringsmetodes van toepassing
op ŉ spesifieke module (of groep modules) in die fakulteit gekombineer word om te bepaal
of dit suksesvol voltooi is.
A.6.5 Verlenging van studietydperk
Behoudens enige ander bepalings van die fakulteitsreëls, moet ŉ student wat nie verwag
om die kurrikulum vir ŉ kwalifikasie binne die aantal jare soos voorgeskryf in die
fakulteitsreëls te voltooi nie, voor die einde van die finale akademiese jaar gespesifiseer vir
sodanige kurrikulum by die betrokke skooldirekteur aansoek doen om verlenging van die
studietydperk vir die minimum tydperk wat dit vir die student moontlik sal maak om die
kwalifikasie te voltooi. Die aansoek sal oorweeg word op aanbeveling van die
skooldirekteur en met die goedkeuring van die dekaan van die fakulteit.
A.6.6 Beëindiging van studie
Die Visekanselier kan, ingevolge die voorgeskrewe reëls en op aanbeveling van die
betrokke viserektor: akademie, ŉ student se studie beëindig as die student:
a.

in gebreke bly om aan die vereistes van die Senaat en/of die fakulteit te voldoen,
of

b.

die maksimum duur van die studietydperk, soos vasgestel deur die fakulteit,
oorskry, of

c.

meer as 25% van die modules van die betrokke kurrikulum druip (vgl. A.6.4.1.2).

ŉ Student wie se studie beëindig is, kan by die betrokke kampusregistrateur aansoek doen
om hertoelating tot die Universiteit. In so ŉ geval is hertoelating onderhewig aan die
voorwaardes wat deur die Universiteit gestel word.
A.7

Meestersgrade

A.7.1 Toelating tot die Universiteit
Voornemende nagraadse studente moet aansoek doen om toelating tot die Universiteit
ooreenkomstig die prosedure voorgeskryf in die Handleiding vir Nagraadse Studie en in
lyn met die fakulteitspesifieke toelatingsvereistes.
ŉ Student wat van voorneme is om vir ŉ meestersgraad in te skryf, moes reeds ŉ
honneursgraad of ŉ ekwivalent daarvan soos goedgekeur deur die Senaat, in ŉ toepaslike
veld verwerf het. Daarbenewens moet die student ook voldoen aan enige verdere
vereistes soos voorgeskryf in die reëls van die fakulteit wat die meestersgraad aanbied. In
sekere studierigtings kan ŉ student in besit van ŉ vierjarige eerste graad oorweeg word vir
toelating tot ŉ meestersgraadprogram soos voorgeskryf deur die betrokke fakulteitsreëls.
A.7.2 Struktuur van die kwalifikasie
A.7.2.1

Vir ŉ meestersgraad word ŉ minimum van 180 krediete vereis, waarvan ten
minste 96 krediete op NKR-vlak 8 moet wees.
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A.7.2.2

ŉ Meestersgraadstudent moet, behalwe waar anders besluit word deur die
navorsingsdirekteur in oorleg met die betrokke skooldirekteur, ŉ goedgekeurde
kurrikulum volg binne die toepaslike navorsingsentiteit/fakulteit, of wat
andersins deur die Universiteit aangebied word. In die geval van ŉ studie wat
buite ŉ navorsingsentiteit onderneem word, moet ŉ toepaslike
fakulteitsgoedkeuringstruktuur gebruik word om die studie goed te keur.

A.7.2.3

In die geval van ŉ kurrikulum wat sowel vraestelle as ŉ skripsie vereis moet
die skripsie, behalwe waar in die fakulteitsreëls anders bepaal is, ten minste
30 krediete, met ŉ maksimum van 64 krediete, behels. In sodanige kurrikulum
moet die skripsie in alle gevalle ten minste 25% van die totale aantal krediete
behels.

A.7.2.4

In die geval van ŉ kurrikulum wat ŉ verhandeling en vraestelle vereis, moet die
verhandeling, behalwe waar in die fakulteitsreëls anders bepaal is, ten minste
50% van die totale aantal kredietpunte behels.

A.7.2.5

In ŉ geval waar ŉ student toegelaat word om ŉ verhandeling of skripsie in die
vorm van (ŉ) gepubliseerde navorsingsartikel(s) of ongepubliseerde
manuskrip(te) in artikelformaat, of ŉ navorsingsverslag of ŉ konsertreeks of ŉ
uitstalling, of ŉ komposisieportefeulje aan te bied, moet die verhandeling of
skripsie sodanig gestruktureer word dat dit steeds in alle opsigte aan die
vereistes vir sodanige dokument voldoen.

A.7.3 Studieleiding
ŉ Student wat toegelaat is tot ŉ meestersgraad moet werk onder toesig van ŉ studieleier
wat aanbeveel is deur die betrokke navorsingsdirekteur of navorsingsentiteit-leier in oorleg
met die betrokke skooldirekteur, waar van toepassing. In die geval van ŉ studie wat buite
ŉ navorsingsentiteit onderneem word, moet ŉ toepaslike fakulteitsgoedkeuringstruktuur
gebruik word om die studie goed te keur. Finale goedkeuring moet deur die fakulteitsraad
of deur ŉ struktuur van gelyke status verleen word, en aan die Senaat gerapporteer word.
A.7.4 Registrasie
A.7.4.1

Algemeen

ŉ Student moet registreer ooreenkomstig die reëls van die betrokke kurrikulum op die
datum van die registrasie, soos dit uiteengesit is in die fakulteitsreëls vir die betrokke
kurrikulum. Die verantwoordelikheid berus by die student self om toe te sien dat hy/sy
voldoen aan al die vereistes wat vir registrasie vir die betrokke kwalifikasie, kurrikulum en
modules geld. Die Universiteit behou die reg voor om enige foutiewe registrasie te
kanselleer en om die graad terug te trek indien dit foutiewelik aan die student toegeken is.
ŉ Student wat vir die eerste keer vir die meestersgraad registreer, moet dit doen op die tyd
bepaal deur die Universiteit, behalwe as ŉ ander datum in die fakulteitsreëls bepaal is.
Herregistrasie vir verdere studiejare moet elke jaar geskied op die tyd daarvoor bepaal.
ŉ Student wat nie registreer op die tyd soos bepaal deur die Universiteit nie, moet opnuut
by die Universiteit aansoek doen om toelating.
A.7.4.2

Jaarlikse registrasie

A.7.4.2.1

ŉ Toegelate student registreer per semester of jaarliks vir die duur van die
studie vir ŉ spesifieke kurrikulum op die tyd en plek deur die Universiteit
daarvoor bepaal, deur die voorgeskrewe registrasiegeld te betaal, die
registrasievorm te voltooi, die nodige handtekeninge aan te bring en dit by
die Universiteit in te dien, waarna ŉ bewys van registrasie aan die student
gegee word.
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A.7.4.2.2

ŉ Student wat nog eksamen in enige module moet aflê en/of ŉ skripsie,
verhandeling of proefskrif vir eksaminering moet indien in dieselfde semester
waarin die kwalifikasie verwerf kan word, registreer nie vir daardie semester
nie. Indien sodanige student egter nie die eksamen aflê nie of nie die
eksamen slaag nie, of nie ŉ skripsie, verhandeling of proefskrif vir
eksaminering indien nie, en sy/haar studie voortsit, moet die registrasie
hernieu word.

A.7.4.3

Wysiging en kansellasie van registrasie deur die student

Ingevolge die voorgeskrewe universiteitsprosedures kan ŉ student sy/haar registrasie
wysig of kanselleer binne die tydperk wat jaarliks deur die Universiteit bepaal word.
A.7.4.4

Registrasie volgens die reëls van die kwalifikasie

ŉ Student registreer ooreenkomstig die reëls van die betrokke kwalifikasie, kurrikulum en
module op die datum van die registrasie, soos dit uiteengesit is in die fakulteitsreëls vir die
betrokke kwalifikasie, kurrikulum en module. Die verantwoordelikheid berus by die student
self om toe te sien dat hy/sy voldoen aan al die vereistes wat vir registrasie vir die
betrokke kwalifikasie, kurrikulum en module geld.
A.7.4.5

Registrasie vir bykomende modules

ŉ Student kan in enige studiejaar, benewens die vereiste module(s) van die betrokke
kurrikulum, met die toestemming van die fakulteit bykomende modules neem
ooreenkomstig die toepaslike fakulteitsreëls.
A.7.4.6

Gelyktydige registrasie aan meer as een instelling

ŉ Student mag nie gelyktydig aan hierdie universiteit en ŉ ander hoëronderwysinstelling
geregistreer wees nie. ŉ Uitsondering op hierdie reël kan oorweeg word op aanbeveling
van die onderskeie dekane en goedkeuring van die Viserektor: Akademie.
A.7.4.7

Gelyktydige registrasie vir meer as een kwalifikasie

ŉ Student mag nie gelyktydig vir meer as een kwalifikasie binne hierdie universiteit
geregistreer wees nie. ŉ Uitsondering op hierdie reël kan oorweeg word op aanbeveling
van die onderskeie dekane en goedkeuring van die Viserektor: Akademie.
A.7.4.8

Kansellasie van registrasie deur die Universiteit

Tensy anders bepaal in die fakulteitsreëls, kan ŉ student se registrasie gekanselleer word
as hy/sy nie voldoen aan die reëls t.o.v. die voorlegging van ŉ navorsingsvoorstel vir ŉ
verhandeling soos voorgeskryf deur die betrokke fakulteit nie.
A.7.4.9

Onderbreking van studie

ŉ Student wat sy/haar studie onderbreek het, moet opnuut skriftelik by die betrokke
kampusregistrateur aansoek doen om hertoelating tot die Universiteit.
A.7.5 Eksamens
A.7.5.1

Algemene eksamenvereistes

Die eksaminering vir ŉ meestersgraad moet bestaan uit:
a.

slegs ŉ verhandeling; of

b.

een of meer vraestelle en ŉ verhandeling; of
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c.

een of meer vraestelle en ŉ skripsie of navorsingsverslag in die betrokke
vakgebied; of

d.

in die geval van die uitvoerende kunste, (ŉ) goedgekeurde konsertprogram(me) of
komposisieportefeulje en ŉ skripsie; of

e.

in die geval van die visuele kunste, (ŉ) goedgekeurde uitstalling(s) en ŉ skripsie.

Behoudens andersluidende bepalings vir spesifieke kurrikulums, moet in die geval waar
vraestelle vereis word, die vraestelgedeelte binne die eerste studiejaar afgehandel word.
A.7.5.2

Aantal eksamengeleenthede
skripsie/verhandeling)

A.7.5.2.1

ŉ Verhandeling of skripsie mag slegs één keer na die student terugverwys
word en ná hersiening weer vir eksaminering ingedien word.

A.7.5.2.2

ŉ Student wat ŉ verhandeling of skripsie druip, mag hoogstens een keer
aansoek doen om weer tot dieselfde meestersgraadkurrikulum aan die
Universiteit toegelaat te word, waarna ŉ nuwe studie aangepak moet word.

A.7.5.2.3

ŉ Student mag binne die maksimum studietydperk van drie jaar vraestelle
wat nie 25% van die modules van die betrokke kurrikulum oorskry nie,
herhaal. ŉ Spesifieke vraestel mag egter nie meer as een keer herhaal word
nie.

A.7.5.3

Eksaminators en moderators

A.7.5.3.1

Vir die eksaminering van elke nagraadse skripsie of verhandeling moet ten
minste twee eksaminators deur die dekaan in oorleg met die betrokke
navorsingsdirekteur benoem word. Ten minste één moet ŉ eksaminator van
buite die Universiteit wees.

A.7.5.3.2

Geen eksaminator van ŉ skripsie of verhandeling mag op enige wyse
betrokke gewees het by die studieleiding aan die student nie.

A.7.5.3.3

Die eksterne eksaminators van ŉ skripsie of verhandeling mag nie aan
dieselfde instelling verbonde wees nie.

A.7.5.4

Vereistes met betrekking tot eksamentoelating

A.7.5.4.1

ŉ Verhandeling of skripsie moet vir eksaminering ingedien word voor of op
die datum wat jaarliks deur die Senaat bepaal word en in die datumrooster
vir die betrokke jaar aangedui word.

A.7.5.4.2

By ŉ verhandeling of skripsie moet ŉ vertaling van die titel, ŉ opsomming van
nie meer as 500 woorde nie en vyf tot tien sleutelterme in die taal of tale
soos voorgeskryf in die Handleiding vir Nagraadse Studie, ingebind word.

A.7.5.4.3

Met die indiening van ŉ verhandeling of skripsie vir eksaminering kan ŉ
navorsingsartikel wat volgens die oordeel van die studieleier gereed is om
aan ŉ wetenskaplike tydskrif voorgelê te word ook vereis word.

A.7.5.4.4

ŉ Verhandeling of skripsie word slegs met die skriftelike toestemming van die
studieleier ingedien.

A.7.5.4.5

Indien die studieleier toestemming vir die indiening van ŉ verhandeling of
skripsie vir eksaminering weier, kan die dekaan in oorleg met die toepaslike
skooldirekteur en/of navorsingsdirekteur en na oorleg met die studieleier en
die kandidaat tot indiening toestem.

A.7.5.4.6

Nadat die verhandeling/skripsie aan die eksaminators voorsien is, moet ŉ
eksemplaar daarvan minstens 14 dae lank in die universiteitsbiblioteek ter
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insae beskikbaar wees aan enige personeellid, en kennis van sodanig
beskikbaarheid moet op ŉ toepaslike wyse geskied.
A.7.5.4.7

Enige kommentaar wat uit die terinsaelegging ontstaan, moet binne twee
weke vanaf die datum van die kennisgewing oor die terinsaelegging aan die
toepaslike dekaan voorgelê word.

A.7.5.4.8

Die betrokke dekaan kan kommentaar wat nie deur die skooldirekteur en/of
die navorsingsdirekteur en/of die entiteit-leier tot bevrediging van ŉ
kommentator oorweeg is nie, aanhoor.

A.7.5.4.9

Nadat die eksterne eksamineringskopieë van ŉ verhandeling of skripsie
versend is, mag daar nie deur die studieleier, medestudieleier of
hulpstudieleier met die eksaminators geskakel of onderhandel word nie.

A.7.5.4.10

Elke eksaminator dien afsonderlik ŉ skriftelike verslag oor die verhandeling
of skripsie by die Registrateur in.

A.7.5.4.11

Die dekaan mag in oorleg met die skooldirekteur en/of navorsingsdirekteur
onduidelikhede uit ŉ eksaminatorsverslag met die eksaminator opklaar.

A.7.5.5

Eksamenuitslae

A.7.5.5.1

Waar ŉ student in enige eksamen volgens die eenparige oordeel van die
eksaminators slaag, is daardie uitslag finaal.

A.7.5.5.2

Waar die eksaminators in die geval van enige gedoseerde module nie
eenparig daaroor is dat die student in die module geslaag het nie, berus die
finale besluit by die dekaan, nadat advies ingewin is soos die dekaan nodig
ag.

A.7.5.5.3

Waar die eksaminators ten opsigte van die evaluering van ŉ skripsie of
verhandeling nie eenparig is nie, doen die dekaan wat nodig is om ŉ uitslag
te verkry. Sodanige stappe kan behels dat ŉ eksterne arbiter die uitslag moet
vasstel.

A.7.5.5.4

Enige module, skripsie of verhandeling word met onderskeiding geslaag
indien by die eksaminering daarvan ŉ gemiddelde punt van minstens 75%
toegeken is vir die module, skripsie of verhandeling. Die kwalifikasie word
met onderskeiding geslaag indien ŉ gemiddeld van minstens 75% behaal
word.

A7.5.5.5

ŉ Verhandeling of skripsie kan:

a.

onvoorwaardelik aanvaar word; of

b.

aanvaar word op voorwaarde dat regstellings van beperkte omvang aangebring
word, in welke geval die studieleier in oorleg met die navorsingsdirekteur, en met
kennisgewing aan die skooldirekteur, waar van toepassing, toesien dat ŉ
memorandum ten opsigte van die regstellings binne twee weke na die uitslag
bekend is aan die student voorsien word; of

c.

na die student terugverwys word vir hersiening en/of uitbreiding en herindiening vir
hereksaminering, in welke geval die studieleier in oorleg met die
navorsingsdirekteur, en met kennisgewing aan die skooldirekteur, waar van
toepassing, toesien dat ŉ memorandum ten opsigte van die aard en omvang van
die hersiening of uitbreiding binne twee weke na die uitslag bekend is aan die
student voorsien word; of

d.

nie aanvaar word nie, in welke geval die student druip.

A.7.5.6

Arbitrasie
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Indien ŉ geskil ontstaan oor enige aspek van die leiding aan ŉ student, of in verband met
die prosedures gevolg ten opsigte van die eksaminering van ŉ verhandeling of skripsie,
wat nie volgens die toepaslike reëls opgelos kan word nie, moet die geskil vir beslegting
aan ŉ arbiter voorgelê word. Sodanige arbiter moet deur die Institusionele Registrateur
aangewys word op aanbeveling van die betrokke dekaan van die fakulteit in samewerking
met die student. Indien die Institusionele Registrateur en die student nie op ŉ arbiter kan
ooreenkom nie, sal ŉ arbiter deur die betrokke dekaan van ŉ ander tersiêre instelling
aangewys word, wie se beslissing finaal sal wees. Die arbiter moet self minstens oor ŉ
doktorsgraad of gelykwaardige kwalifikasie en toereikende ervaring van navorsing in die
betrokke studierigting beskik. Die arbiter besleg die geskil volgens eie prosedurereëlings,
en die arbiter se beslissing is finaal. Die arbiter sal daarop geregtig wees om ŉ toekenning
te maak inter alia vir spesifieke nakoming, ŉ interdik, skadevergoeding en/of ŉ boete, met
inbegrip van ŉ toekenning vir die betaling van koste en indien van toepassing
regsadvieskoste en/of koste op ŉ prokureur-en-kliënt-skaal.
A.7.5.7

Vereistes vir skripsies en verhandelings

A.7.5.7.1

ŉ Verhandeling of skripsie moet bewys lewer dat die student vertroud is met
die navorsingsmetode.

A7.5.7.2

ŉ Verhandeling of skripsie moet ten opsigte van die tegniese vereistes
voldoen aan die vereistes wat die fakulteit daarvoor stel (sien die
fakulteitsreëls en die Handleiding vir Nagraadse Studie).

A.7.5.7.3

Die fisiese vorm waarin ŉ verhandeling of skripsie ingedien word vir
eksaminering, sowel as die aantal kopieë, word deur die Institusionele
Registrateur bepaal. Dieselfde geld die indiening van kopieë vir bewaring na
suksesvolle eksaminering.

A.7.5.7.4

Indien ŉ student toegelaat word om ŉ verhandeling of skripsie in die vorm
van (ŉ) gepubliseerde navorsingsartikel(s) of (ŉ) ongepubliseerde
manuskrip(te) in artikelformaat aan te bied, en meer as een sodanige artikel
of manuskrip gebruik word, moet die verhandeling of skripsie steeds as ŉ
eenheid, aangevul met ŉ oorkoepelende probleemstelling, ŉ toegespitste
literatuurontleding en -integrasie en met ŉ samevattende slotbespreking
aangebied word.

A.7.5.7.5

Indien enige navorsingsartikel of manuskrip en/of internasionaal
geëksamineerde patent gebruik word waarby meerdere outeurs en/of
uitvinders betrokke was, moet die student ŉ skriftelike verklaring van elke
mede-outeur en/of mede-uitvinder verkry, waarin verklaar word dat sodanige
mede-outeur en/of mede-uitvinder toestemming verleen vir die gebruik van
die navorsingsartikel of manuskrip en/of patent vir die beoogde doel en
waarin aangedui word wat elke mede-outeur en/of mede-uitvinder se
aandeel aan die betrokke navorsingsartikel of manuskrip en/of patent was.

A.7.5.7.6

Indien enige mede-outeurs betrokke was, moet die student daardie feit in die
voorwoord vermeld en die verklaring aan elke mede-outeur net na die
voorwoord in die verhandeling of skripsie laat inbind.

A.7.5.7.7

In die geval van uitvoerende kunste moet die student die goedgekeurde
konsertprogram voltooi en ŉ manuskrip indien wat voldoen aan die vereistes
van ŉ skripsie saam met ŉ opname van die konsert.

A.7.5.7.8

In die geval van visuele kunste moet die student die goedgekeurde uitstalling
monteer en ŉ manuskrip indien wat voldoen aan die vereistes van ŉ skripsie
saam met ŉ reeks foto’s in goedgekeurde formaat van die werke in die
uitstalling.
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A.7.5.8

Opgradering van meestersgraadstudie na doktorsgraadstudie

ŉ Student wat vir ŉ meestersgraad geregistreer is en wat na die eenparige oordeel van die
betrokke studieleier, die navorsingsdirekteur en/of die skooldirekteur en/of entiteit-leier
potensieel uitkomstes bereik het van ŉ gehalte en omvang wat vir ŉ doktorsgraad
aanvaarbaar is, kan by die fakulteitsraad aansoek doen om die registrasie vir die
meestersgraad na registrasie vir ŉ doktorsgraad te verander. ŉ Student aan wie so ŉ
vergunning gemaak is:
A.7.5.8.1

moet die vraestelgedeelte van die meestersgraadeksamen, waar van
toepassing, met welslae afhandel voordat die proefskrif ingedien kan word;

A.7.5.8.2

moet voldoen aan alle reëls en voorskrifte wat die Universiteit in verband met
ŉ doktorsgraad stel; en

A.7.5.8.3

kan nie die doktorsgraad ontvang voordat minstens die aantal krediete
verwerf is en die tydperk verloop het na die verwerwing van die kwalifikasie
wat toelating tot die meestersgraadstudie verleen het, wat in die toepaslike
fakulteitsreëls vir die doktorsgraad voorgeskryf is nie.

A.7.6 Verlenging van studietydperk
A.7.6.1

ŉ Student wat nie verwag om die studie binne die maksimum tydperk te
voltooi nie, moet voor die einde van die finale studiejaar by die betrokke
skooldirekteur en/of die navorsingsdirekteur en/of entiteit-leier aansoek doen
om verlenging van die studietydperk met een akademiese jaar.

A.7.6.2

Die betrokke navorsingsdirekteur en/of skooldirekteur en/of entiteit-leier
maak ŉ aanbeveling aan die dekaan met betrekking tot verlenging van die
studie.

A.7.6.3

Indien die aanbeveling is dat die studie verleng word, handel die dekaan die
saak af.

A.7.6.4

Indien die dekaan van mening is dat die studie beëindig moet word, maak
die dekaan sodanige aanbeveling aan die betrokke viserektor: akademie.

A.7.6.5

ŉ Aansoek om verlenging van die studietydperk moet in die vorm van ŉ
voorlegging wees, waarin aangedui word:

a.

dat die navorsingsonderwerp steeds relevant is;

b.

watter vordering reeds gemaak is;

c.

wat nog gedoen moet word om die studie af te handel;

d.

of die studieleier steeds beskikbaar is.

A.7.6.6

Indien die studietydperk verleng word, sal dit toegestaan word teen ŉ heffing
wat van tyd tot tyd deur die Raad vasgestel word.

A.7.7 Beëindiging van studie
A.7.7.1

Die Visekanselier kan, ingevolge die voorgeskrewe reëls en op aanbeveling
van die betrokke viserektor: akademie, ŉ student se studie beëindig as die
student:

a.

in gebreke bly om aan die vereistes van die Senaat en/of die fakulteit te voldoen,
of

b.

die maksimum duur van die studietydperk, soos vasgestel deur die fakulteit,
oorskry; of
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c.

in enige twee opeenvolgende studiejare nie minstens die helfte van die krediete
wat vir die twee jare voorgeskryf is, verwerf het nie en reeds ŉ waarskuwing van
die dekaan ontvang het; of

d.

meer as 25% van die vraestelle van die betrokke kurrikulum druip (vgl. A.7.5.2.3)

A.7.7.2

ŉ Student wie se studie beëindig is, kan by die betrokke kampusregistrateur
aansoek doen om hertoelating tot die Universiteit.

A.7.8 Publikasie van skripsies en verhandelings
A.7.8.1

Die Universiteit is die eienaar van alle intellektuele eiendom wat in die loop of
omvang van die studie mag ontstaan, wat insluit maar nie beperk is nie tot
intellektuele eiendom soos bedoel in die Wet op Intellektuele Eiendomsregte
uit Openbaar Gefinansierde Navorsing en Ontwikkeling, 51 van 2008 en die
Regulasies wat daaronder gepromulgeer is.

A.7.8.2

In enige publikasie van die verhandeling of skripsie deur die Universiteit
moet die student as eerste outeur erken word.

A.7.8.3

Die Universiteit is daarop geregtig om ŉ verhandeling of ŉ skripsie fisies of
elektronies te dupliseer en dit te versprei of beskikbaar te stel.

A.7.8.4

Die student mag nie sy/haar verhandeling of skripsie publiseer of andersins
versprei of dit láát publiseer of versprei sonder die voorafgaande skriftelike
toestemming van die Universiteit of sy gemagtigde verteenwoordiger nie.

A.7.8.5

By publikasie van ŉ verhandeling of skripsie of ŉ deel of ŉ opsomming of ŉ
verwerking daarvan deur die student, moet vermeld word dat dit voortspruit
uit ŉ meestersgraadstudie aan die Universiteit, met vermelding van die
naam/name van die studieleier(s) as mede-outeur(s) indien van toepassing.

A.7.9 Klassifikasie van skripsies en verhandelings
Wanneer ŉ verhandeling of skripsie volgens die reëls deur die Senaat neergelê as
vertroulik of geheim geklassifiseer word, word by die eksamineringsproses uitvoering
gegee aan die voorskrifte wat die Senaat hiervoor neergelê het.
A.8

Doktorsgrade

A.8.1 Toelating tot die Universiteit
A.8.1.1

Voornemende nagraadse studente moet aansoek doen om toelating tot die
Universiteit ooreenkomstig die prosedure voorgeskryf in die Handleiding vir
Nagraadse Studie en in lyn met die fakulteitspesifieke toelatingsvereistes.

A.8.1.2

ŉ Meestersgraad of ŉ ekwivalent daarvan soos goedgekeur deur die Senaat
word vereis vir toelating tot ŉ doktorsgraad. Toelating is onderworpe aan
goedkeuring deur die fakulteit op aanbeveling van die navorsingsdirekteur, in
oorleg met die skooldirekteur waar van toepassing. Studente word dus
aangeraai om hul voorgenome navorsingsvoorstelle en studieleiding
vroegtydig voor toelating tot ŉ doktorale program met die betrokke
skool/departement te bespreek (kyk die Handleiding vir Nagraadse Studie).
Daarbenewens moet die student ook voldoen aan enige verdere vereistes
soos voorgeskryf in die reëls van die fakulteit wat die graad aanbied.

A.8.2 Struktuur van die kwalifikasie
ŉ Doktorsgraad kan bestaan uit:
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a.

ŉ Proefskrif;

b.

ŉ Reeks artikels met toepaslike stawende dokumentasie by wyse van inleiding,
kontekstualisering en gevolgtrekkings rakende die oorspronklikheid van die bydrae
(dit kan ŉ geskik beskryfde patent insluit);

c.

ŉ Konsertreeks of ŉ komposisieportefeulje sowel as ŉ proefskrif van beperkte
omvang;

d.

ŉ Visuele kuns-uitstalling sowel as ŉ proefskrif van beperkte omvang.

A.8.3 Studieleiding
ŉ Student wat vir ŉ doktorsgraad geregistreer is, moet werk onder leiding van ŉ promotor
wat deur die navorsingsdirekteur en/of entiteit-leier benoem is, in oorleg met die
skooldirekteur waar van toepassing. Die benoeming van die promotor moet deur die
fakulteitsraad of ŉ struktuur van gelyke status goedgekeur word, en aan die Senaat
gerapporteer word.
A.8.4 Registrasie
A.8.4.1

Algemene registrasievereistes

A.8.4.1.1

ŉ Student moet registreer ooreenkomstig die reëls van die betrokke
kurrikulum op die datum van die registrasie, soos dit uiteengesit is in die
fakulteitsreëls vir die betrokke kurrikulum. Die verantwoordelikheid berus by
die student self om toe te sien dat hy/sy voldoen aan al die vereistes wat vir
registrasie vir die betrokke kwalifikasie, kurrikulum en modules geld.

A.8.4.1.2

ŉ Student wat vir die eerste keer vir die doktorsgraad registreer, moet dit
doen op die tyd bepaal deur die Universiteit, behalwe as ŉ ander datum in
die fakulteitsreëls bepaal is. Herregistrasie vir verdere studiejare moet elke
jaar geskied op die tyd daarvoor bepaal.

A.8.4.1.3

Indien ŉ student in gebreke bly om in enige jaar as student te herregistreer
op die tyd soos bepaal deur die Universiteit, kan die fakulteit die onderwerp
van die proefskrif, indien dit reeds geregistreer is, aan ŉ ander student
toewys.

A.8.4.1.4

ŉ Student wat nie registreer op die tyd soos bepaal deur die Universiteit nie,
moet by die Registrateur aansoek doen om hertoelating.

A.8.4.2

Jaarlikse registrasie

A.8.4.2.1

ŉ Toegelate student registreer per semester of jaarliks vir die duur van die
studie vir ŉ spesifieke kurrikulum op die tyd en plek deur die Universiteit
daarvoor bepaal, deur die voorgeskrewe registrasiegeld te betaal, die
registrasievorm te voltooi, die nodige handtekeninge aan te bring en dit by
die Universiteit in te dien, waarna ŉ bewys van registrasie aan die student
gegee word.

A.8.4.2.2

ŉ Student wat nog eksamen moet aflê in enige module en/of ŉ proefskrif vir
eksaminering moet indien in dieselfde semester waarin die kwalifikasie
verwerf kan word, registreer nie vir daardie semester nie. Waar sodanige
student egter nie die eksamen aflê nie of nie die eksamen slaag nie, of nie ŉ
proefskrif vir eksaminering indien nie en die studie voortgesit word, moet die
registrasie hernieu word.

A.8.4.3

Wysiging of kansellasie van registrasie deur die student
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Ingevolge die voorgeskrewe universiteitsprosedures kan ŉ student sy/haar registrasie
wysig of kanselleer binne die tydperk wat jaarliks deur die Universiteit bepaal word.
A.8.4.4

Registrasie volgens die reëls van die kwalifikasie

ŉ Student moet registreer ooreenkomstig die reëls van die betrokke kurrikulum op die
datum van die registrasie, soos dit uiteengesit is in die fakulteitsreëls vir die betrokke
kwalifikasie en kurrikulum. Die verantwoordelikheid berus by die student self om toe te
sien dat hy/sy voldoen aan al die vereistes wat vir registrasie vir die betrokke kwalifikasie
en kurrikulum geld. Die Universiteit behou die reg voor om enige foutiewe registrasie te
kanselleer en om die graad terug te trek indien dit foutiewelik aan die student toegeken is.
A.8.4.5

Gelyktydige registrasie aan meer as een instelling

ŉ Student mag nie gelyktydig aan hierdie universiteit en ŉ ander hoëronderwysinstelling
geregistreer wees nie. ŉ Uitsondering op hierdie reël kan oorweeg word op aanbeveling
van die onderskeie dekane en goedkeuring van die Viserektor: Akademie.
A.8.4.6

Gelyktydige registrasie vir meer as een kwalifikasie

ŉ Student mag nie gelyktydig vir meer as een kwalifikasie binne hierdie universiteit
geregistreer wees nie. ŉ Uitsondering op hierdie reël kan oorweeg word op aanbeveling
van die onderskeie dekane en goedkeuring van die Viserektor: Akademie.
A.8.4.7

Kansellasie van registrasie deur die Universiteit

Tensy anders bepaal in die fakulteitsreëls, kan ŉ student se registrasie gekanselleer word
as hy/sy nie voldoen aan die reëls t.o.v. die voorlegging van ŉ navorsingsvoorstel vir ŉ
proefskrif soos voorgeskryf deur die betrokke fakulteit nie.
A.8.4.8

Onderbreking van studie

ŉ Student wat sy/haar studie onderbreek het, moet opnuut skriftelik by die betrokke
kampusregistrateur aansoek doen om hertoelating tot die Universiteit.

A.8.5 Eksamen
A.8.5.1

Algemene eksamenvereistes

Die eksaminering vir ŉ doktorsgraad moet bestaan uit:
a.

slegs ŉ proefskrif; of

b.

in die geval van die uitvoerende kunste, ŉ goedgekeurde konsertreeks of ŉ
komposisieportefeulje en ŉ kort proefskrif; of

c.

in die geval van die visuele kunste, (ŉ) goedgekeurde uitstalling(s) en ŉ kort
proefskrif; of

d.

ŉ reeks artikels;

e.

ŉ colloquium wat vereis mag word ter verdediging van die proefskrif.

A.8.5.2

Aantal eksamengeleenthede (met inbegrip van indiening van proefskrif,
eksaminering van musiekkonserte of kunsuitstallings)

A.8.5.2.1

ŉ Proefskrif mag slegs één keer na die student terugverwys word en ná
hersiening weer vir eksaminering ingedien word.
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A.8.5.2.2

ŉ Student wat ŉ proefskrif druip, mag slegs één keer aansoek doen om weer
tot dieselfde doktorsgraadprogram aan die Universiteit toegelaat te word,
waarna ŉ nuwe studie aangepak moet word.

A.8.5.3

Eksaminators en moderators (met inbegrip van eksaminatorsverslae)

A.8.5.3.1

Vir die eksaminering van elke doktorale proefskrif moet ten minste drie
eksaminators, insluitende eksterne eksaminators, deur die dekaan in oorleg
met die betrokke navorsingsdirekteur benoem word. Die eksterne
eksaminators moet in die meerderheid wees.

A.8.5.3.2

Geen eksaminator van ŉ proefskrif mag op enige wyse betrokke gewees het
by die studieleiding aan die student nie.

A.8.5.3.3

Die eksterne eksaminators van ŉ proefskrif mag nie aan dieselfde instelling
verbonde wees nie.

A.8.5.4

Vereistes met betrekking tot eksamentoelating

A.8.5.4.1

ŉ Proefskrif moet vir eksaminering ingedien word voor of op die datum wat
jaarliks deur die Senaat bepaal word en in die datumrooster vir die betrokke
jaar aangedui word.

A.8.5.4.2

By ŉ proefskrif moet ŉ vertaling van die titel, ŉ opsomming van nie meer as
500 woorde nie en vyf tot tien sleutelterme in die taal of tale soos
voorgeskryf in die Handleiding vir Nagraadse Studie, ingebind word.

A.8.5.4.3

Met die indiening van ŉ proefskrif vir eksaminering kan ŉ navorsingsartikel
wat volgens die oordeel van die promotor gereed is vir publikasie vereis
word.

A.8.5.4.4

ŉ Proefskrif word slegs met die skriftelike toestemming van die promotor
ingedien.

A.8.5.4.5

Indien die promotor toestemming vir die indiening van ŉ proefskrif vir
eksaminering weier, kan die dekaan in oorleg met die toepaslike
navorsingsdirekteur en/of navorsingsentiteit-leier en/of skooldirekteur, en na
oorleg met die promotor en die student, tot indiening toestem.

A.8.5.4.6

Nadat die proefskrif aan die eksaminators voorsien is, moet ŉ eksemplaar
daarvan minstens 14 dae lank in die universiteitsbiblioteek ter insae
beskikbaar wees, en kennis van sodanig beskikbaarheid moet op ŉ
toepaslike wyse geskied.

A.8.5.4.7

Enige kommentaar wat uit die terinsaelegging ontstaan, moet binne twee
weke vanaf die datum van die kennisgewing oor die terinsaelegging aan die
toepaslike dekaan voorgelê word.

A.8.5.4.8

Die betrokke dekaan kan kommentaar wat nie deur die navorsingsdirekteur
en/of entiteit-leier en/of die skooldirekteur tot bevrediging van ŉ kommentator
oorweeg is nie, aanhoor.

A.8.5.4.9

Nadat die eksterne eksamineringskopieë van ŉ proefskrif versend is, mag
daar nie deur die studieleier, medestudieleier of hulpstudieleier met die
eksaminators geskakel of onderhandel word nie.

A.8.5.4.10

Elke eksaminator dien afsonderlik ŉ skriftelike verslag oor die proefskrif by
die Registrateur in.

A.8.5.4.11

Die dekaan mag in oorleg met die skooldirekteur en navorsingsdirekteur
onduidelikhede uit ŉ eksaminatorsverslag met die eksaminator opklaar.
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A.8.5.5

Eksamenuitslae

A.8.5.5.1

Waar ŉ student in enige eksamen volgens die eenparige oordeel van die
eksaminators slaag, is daardie uitslag finaal, behoudens die uitslag van
terinsaelegging in die geval van proefskrifte.

A.8.5.5.2

Waar die eksaminators ten opsigte van die evaluering van ŉ proefskrif nie
eenparig is nie, doen die dekaan wat nodig is om ŉ uitslag te verkry.
Sodanige stappe kan behels dat ŉ eksterne arbiter die uitslag moet vasstel.

A.8.5.5.3

ŉ Proefskrif kan:

a.

onvoorwaardelik aanvaar word; of

b.

aanvaar word op voorwaarde dat regstellings van beperkte omvang aangebring
word, in welke geval die promotor in oorleg met die navorsingsdirekteur, en met
kennisgewing aan die skooldirekteur, waar van toepassing, toesien dat ŉ
memorandum ten opsigte van die regstellings binne twee weke na die uitslag
bekend is aan die student voorsien word; of

c.

na die student terugverwys word vir hersiening en/of uitbreiding en herindiening vir
hereksaminering, in welke geval die promotor in oorleg met die
navorsingsdirekteur, en met kennisgewing aan die skooldirekteur, waar van
toepassing, toesien dat ŉ memorandum ten opsigte van die aard en omvang van
die hersiening of uitbreiding binne twee weke na die uitslag bekend is aan die
student voorsien word; of

d.

nie aanvaar word nie, in welke geval die student druip.

A.8.5.6

Arbitrasie

Indien ŉ geskil ontstaan oor enige aspek van die leiding aan ŉ student, of in verband met
die prosedures gevolg ten opsigte van die eksaminering van ŉ proefskrif, wat nie volgens
die toepaslike reëls opgelos kan word nie, moet die geskil vir beslegting aan ŉ arbiter
voorgelê word. Sodanige arbiter moet deur die Institusionele Registrateur aangewys word
op aanbeveling van die betrokke dekaan van die fakulteit in samewerking met die student.
Indien die Institusionele Registrateur en die student nie op ŉ arbiter kan ooreenkom nie,
sal ŉ arbiter deur die betrokke dekaan van ŉ ander tersiêre instelling aangewys word, wie
se beslissing finaal sal wees. Die arbiter moet self minstens oor ŉ doktorsgraad of
gelykwaardige kwalifikasie en toereikende ervaring van navorsing in die betrokke
studierigting beskik. Die arbiter besleg die geskil volgens eie prosedurereëlings, en die
arbiter se beslissing is finaal. Die arbiter sal daarop geregtig wees om ŉ toekenning te
maak inter alia vir spesifieke nakoming, ŉ interdik, skadevergoeding en/of ŉ boete, met
inbegrip van ŉ toekenning vir die betaling van koste en indien van toepassing
regsadvieskoste en/of koste op ŉ prokureur-en-kliënt-skaal.

A.8.5.7

Vereistes vir proefskrifte

A.8.5.7.1

ŉ Proefskrif moet ŉ besliste wetenskaplike bydrae tot die kennis van en insig
in die vak en bewys van oorspronklikheid lewer, hetsy deur die
bekendmaking en verspreiding van nuwe feite of deur die beoefening van ŉ
onafhanklike kritiese vermoë.

A.8.5.7.2

Die redigering van ŉ proefskrif moet bevredigend wees en moet voldoen aan
die vereistes wat die fakulteit daarvoor stel (sien die fakulteitsreëls en die
Handleiding vir Nagraadse Studie).
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A.8.5.7.3

Die fisiese vorm waarin ŉ proefskrif ingedien word vir eksaminering, sowel as
die aantal kopieë, word deur die Institusionele Registrateur bepaal. Dieselfde
geld die indiening van kopieë vir bewaring na suksesvolle eksaminering.

A.8.5.7.4

ŉ Doktorsgraad bestaan minstens uit ŉ proefskrif wat die resultate van die
student se studie en navorsing bevat.

A.8.5.7.5

ŉ Fakulteit kan bykomende vereistes in die vorm van óf ŉ skriftelike en/óf ŉ
mondelinge eksamen stel (wat die verdediging van die proefskrif mag insluit)
vir die verwerwing van ŉ doktorsgraad, in welke geval die
navorsingsdirekteur in oorleg met die skooldirekteur waar van toepassing
eksaminators hiervoor moet benoem vir goedkeuring deur die dekaan, en
sodanige name deur die normale kanale soos goedgekeur deur die fakulteit
en die kampus moet voorlê.

A.8.6

Verlenging van studietydperk

A.8.6.1

ŉ Student wat nie verwag om die studie binne die maksimum tydperk te
voltooi nie, moet voor die einde van die derde jaar van sodanige studie by
die skooldirekteur, wat hierin optree in oorleg met die betrokke
navorsingsdirekteur en/of entiteit-leier, aansoek doen om verlenging van die
studietydperk met een akademiese jaar.

A.8.6.2

Die navorsingsdirekteur en/of entiteit-leier doen in oorleg met die betrokke
skooldirekteur, waar van toepassing, ŉ aanbeveling aan die dekaan met
betrekking tot verlenging van die studietydperk.

A.8.6.3

Indien die aanbeveling is dat die studie verleng word, handel die dekaan die
saak af.

A.8.6.4

Indien die dekaan van mening is dat die studie beëindig moet word, maak
die dekaan sodanige aanbeveling aan die betrokke viserektor: akademie.

A.8.6.5

ŉ Aansoek om verlenging van die studietydperk moet in die vorm van ŉ
voorlegging wees, waarin aangedui word:

a.

dat die navorsingsonderwerp steeds relevant is;

b.

watter vordering reeds gemaak is;

c.

wat nog gedoen moet word om die studie af te handel;

d.

of die studieleier steeds beskikbaar is.

A.8.6.6
A.8.7

Indien die studietydperk verleng word, sal dit toegestaan word teen ŉ heffing
wat van tyd tot tyd deur die Raad vasgestel word.
Beëindiging van studie

Die Visekanselier kan, ingevolge die voorgeskrewe reëls en op aanbeveling van die
betrokke viserektor: akademie, ŉ student se studie beëindig as die student:
a.

in gebreke bly om aan die vereistes van die Senaat en/of die fakulteit te voldoen,
of

b.

die maksimum duur van die studietydperk, soos vasgestel deur die fakulteit,
oorskry;

ŉ Student wie se studie beëindig is, kan by die betrokke kampusregistrateur aansoek doen
om hertoelating tot die Universiteit.
A.8.8

Publikasie van proefskrifte
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A.8.8.1

Die Universiteit is die eienaar van alle intellektuele eiendom wat in die loop of
omvang van die studie mag ontstaan, wat insluit maar nie beperk is nie tot
intellektuele eiendom soos bedoel in die Wet op Intellektuele Eiendomsregte
uit Openbaar Gefinansierde Navorsing en Ontwikkeling, 51 van 2008 en die
Regulasies wat daaronder gepromulgeer is.

A.8.8.2

In enige publikasie van die proefskrif deur die Universiteit moet die student
as eerste outeur erken word.

A.8.8.3

Die Universiteit is daarop geregtig om ŉ proefskrif fisies of elektronies te
dupliseer en dit te versprei of beskikbaar te stel.

A.8.8.5

Die student mag nie sy/haar proefskrif publiseer of andersins versprei of dit
láát publiseer of versprei sonder die voorafgaande skriftelike toestemming
van die Universiteit of sy gemagtigde verteenwoordiger nie.

A.8.8.4

By publikasie van ŉ proefskrif of ŉ deel of ŉ opsomming of ŉ verwerking
daarvan deur die student, moet vermeld word dat dit voortspruit uit ŉ
doktorsgraadstudie aan die Universiteit, met vermelding van die naam/name
van die studieleier(s) as mede-outeur(s) indien van toepassing.

A.8.9

Klassifikasie van proefskrifte

Wanneer ŉ proefskrif volgens die reëls deur die Senaat neergelê as vertroulik of geheim
geklassifiseer word, word by die eksamineringsproses uitvoering gegee aan die voorskrifte
wat die Senaat hiervoor neergelê het.
A.9

Toepassing

A.9.1

Tensy uitdruklik anders vermeld, geld hierdie algemene akademiese reëls
ten opsigte van alle kwalifikasies wat deur die Universiteit aangebied word
en geniet dit voorrang bo enige fakulteitsreëls en/of enige ander bepaling of
voorwaarde met betrekking tot die student se inskrywing aan die Universiteit.

A.9.2

Elke fakulteit aanvaar, met die goedkeuring van die Senaat, spesifieke reëls
met betrekking tot die kwalifikasies wat deur die betrokke fakulteit aangebied
word.

A.9.3

Fakulteitsreëls kan, benewens die gevalle waarvoor in hierdie reëls
voorsiening gemaak word en waar toepaslik, ook voorsiening maak vir
reëlings wat nodig mag wees vir die akkommodasie van
kwalifikasiespesifieke vereistes en fakulteitspesifieke prosedures en
strukture.

A.9.4

Die perseel/persele van aflewering met ŉ aanduiding van onderrigtaal en
metode van aflewering van elke kwalifikasie of kurrikulum word in die
betrokke fakulteitsreëls voorsien.

Huidige gegewens: HSCAVDM r:\7. student administration, systems and affairs\7p-a-rules\general academic rules (november 2009)_a.docx
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