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Voorwoord
Die Handleiding vir Nagraadse Studie is deur die Senaat van die Noordwes-Universiteit goedgekeur
vir gebruik deur al die kampusse.
Die gegewens moet as riglyne beskou word, behalwe as dit kursief gedruk is. In dié gevalle
geld dit as reëls wat nagevolg moet word. Kyk ook in hierdie verband na reël A1. Sommige
Fakulteite mag ook hulle eie interne bepalings hê waaraan voldoen moet word.
In Afdeling 1 word al die tersaaklike prosedures behandel met verwysing na die nuutste A-reëls.
In Afdeling 2 word die samestelling van die skripsie, verhandeling of proefskrif bespreek, ook waar
nodig met verwysing na die nuutste A-reëls.
In Afdeling 3 word die Gedragskode vir Studieleiers en Promotors gegee.
In Afdeling 4 word die optrede rakende plagiaat aan die Noordwes-Universiteit gegee.
In Afdeling 5 word die Riglyne vir die Etiek van Navorsing gegee.
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1 PROSEDURES TEN OPSIGTE VAN MAGISTER- EN DOKTORSGRADE
Nagraadse studie behels opleiding en navorsing. Benewens die opleiding in navorsing, wat
besondere klem ontvang, is daar by gedoseerde M-grade gevorderde kursuswerk ook by nagraadse
studie ingesluit. Hierdie handleiding is gerig op die navorsingsgedeelte van die studie en bespreek nie
verder die gevorderde kursuswerk soos onder andere vir die professionele, gedoseerde en
gestruktureerde M-grade nie. Aan die Noordwes-Universiteit word navorsing hoofsaaklik binne ‟n
aantal navorsingsentiteite1 uitgevoer. Sommige van die navorsingsentiteite funksioneer onder leiding
van ‟n navorsingsdirekteur (bv fokusareas). Die navorsingsdirekteur, of die persoon verantwoordelik
vir navorsing gee leiding aan die personeel en nagraadse studente wat aan die navorsing deelneem.
Die organisering van die navorsing en nagraadse studie in navorsingsentiteite het ten doel om
kwaliteit te bevorder en om internasionaal kompeterend te wees. Die navorsing en nagraadse
opleiding word gereeld intern en ekstern geëvalueer.
Besonderhede oor die navorsingsentiteite is op die webwerf van die Universiteit by die Departement
Navorsingsondersteuning beskikbaar.

1.1 Skripsies, verhandelinge en proefskrifte
In hierdie handleiding word onder nagraadse studie slegs studie vir die magister- en doktorsgraad
bedoel. Die magistergraad volg gewoonlik op die honneursgraad (in enkele gevalle op die
baccalaureusgraad) terwyl die doktorsgraad op die magistergraad volg.
Daar moet eers duidelikheid oor die terme skripsies, verhandelinge en proefskrifte verkry word
Skripsies, verhandelinge en proefskrifte is navorsingsverslae wat deur ‟n student ingelewer word as
gedeeltelike of volle voldoening aan die vereistes vir die verwerwing van ‟n nagraadse kwalifikasie.
Vir ‟n magistersgraad word ‟n skripsie of verhandeling vereis. In sommige vakgebiede kan ‟n
magistergraad behaal word deur die inlewering van ‟n skripsie, ‟n geskrewe stuk van kleiner omvang
as ‟n verhandeling. te kombineer met ‟n aantal vraestelle. Vir ‟n doktorsgraad word ‟n proefskrif
vereis. Daar is ‟n ooreenkoms tussen ‟n skripsie, ‟n verhandeling en ‟n proefskrif se samestelling en
die vereistes waaraan elkeen moet voldoen.
Kyk reël A.8.5.7 vir die vereistes waaraan 'n proefskrif moet voldoen.
Kyk reël A.7.5.7 vir die vereistes waaraan 'n skripsie of verhandeling moet voldoen.
‟n Skripsie/verhandeling/proefskrif kan ook in die vorm van gepubliseerde navorsingsartikels of
ongepubliseerde manuskripte in artikelformaat aangebied word. (Kyk reëls A.7.5.7.4 en A.8.2).

1.2 Vloeidiagram van die hele registrasie-, navorsings- en eksamineringsproses
Om dit vir voornemende nagraadse studente makliker te maak, word hier ‟n vloeidiagram van die hele
registrasie-, navorsings- en eksamineringsproses vir magister- en doktorstudente aan die NoordwesUniversiteit gegee

1 Navorsingsentiteite bestaan uit:
Nisareas
Fokusareas
Eenhede
Navorsings sentra vir uitnemendheid.
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Studieleier of promotor werf studente of studente meld aan by die
vakvoorsitter/skooldirekteur/navorsinsgsdirekteur. Hul bespreek ŉ moontlike titel wat
binne die programme van die navorsingsentiteit val
(Kyk 1.3 vir meer besonderhede).

Studieleier of promotor hou samespreking met die
skooldirekteur/navorsingsdirekteur oor:
die voorgestelde navorsingsonderwerp en die beskikbaarheid van fondse om
die navorsing te finansier.
(Kyk 1.3 vir meer besonderhede).
Samespreking van die studieleier of promotor met die
skooldirekteur/navorsingsdirekteur en vakvoorsitter (waar van toepassing) om
vas te stel of:
die werkslading van die studieleier of promotor nog ‟n student kan
akkommodeer; beoordeling of die onderwerp wel by die betrokke vak en
navorsingsentiteit inpas en benoeming van studieleier of promotor.
(Kyk 1.3 vir meer besonderhede).

Student meld by Akademiese Administrasie aan:
vir toelating tot die Universiteit, registrasie en betaling van klas- en registrasiegeld. 'n
Registrasiebewys word uitgereik.
(Kyk 1.3 vir meer besonderhede).

Student in samewerking met sy studieleier/promotor formuleer 'n titel vir die
skripsie/verhandeling/proefskrif in oorleg met die skooldirekteur en
navorsingsdirekteur of direkteur van nagraadse skool en lê dit voor vir goedkeuring
aan die dagbestuur van die fakulteitsraad/navorsingskomitee van die Fakulteit.2
(Kyk 1.6 vir meer besonderhede)

Die student lê ‟n navorsingsvoorstel aan die dagbestuur van die betrokke
fakulteitsraad voor (of aan die Komitee vir Gevorderde Grade/Navorsingskomitee
indien daar in die betrokke fakulteit so 'n komitee is).
(Kyk 1.8 vir meer besonderhede)


2 Sommige fakulteite het ander bepalings in hierdie verband.
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Die student voer die navorsing uit onder toesig en met samewerking van die
studieleier of promotor.
(Kyk 1.8 vir meer besonderhede)

Die student neem naby die voltooiing van die studie kennis van die volgende:
indieningsdatum (Kyk 1.9.1 vir meer besonderhede)
vereistes vir indiening: (Kyk 1.9.1.2 vir meer besonderhede).
kennisgewing van indiening (Kyk 1.9 1.3 vir meer besonderhede).
vereistes vir taal en tegniese versorging (Kyk 2.7. vir meer besonderhede)
die aantal kopieë vereis by indiening (Kyk 1.9.1.5 vir meer besonderhede)

Die student stel die skripsie/verhandeling/proefskrif saam met inagneming van:
voorwoord
inhoudsopgawe
Opsomming
inleiding
afdelings van die teks
slothoofstuk
bylae
illustrasies
bibliografie
(Kyk 2.1 en al die subafdelings vir meer besonderhede).

Die student laat die skripsie/verhandeling/proefskrif taalkundig versorg en maak dit
persklaar
(Kyk 2.7.1 vir meer besonderhede)

Die student kry magtiging vir indiening van die skripsie/verhandeling/proefskrif
(Kyk 1.9.1.4 vir meer besonderhede)

Die skripsie/verhandeling/proefskrif word by die Akademiese Administrasie ingedien.
(Kyk 1.9.1 vir meer besonderhede).

Die eksamineringsproses begin

Die uitslag word bekend gemaak
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1.3 Aansoek om toelating
Wanneer ‟n student beplan om met verdere studie op M- of D-vlak aan te gaan, gaan spreek die
student die dosent onder wie se leiding die student graag navorsing wil doen. Indien die student nie
weet onder wie se leiding hy kan werk nie, gaan spreek die student die betrokke
skooldirekteur/navorsingsdirekteur om 'n aanbeveling.
Die studieleier of promotor sal dan 'n samespreking met die skooldirekteur/navorsingsdirekteur hou
oor ‟n moontlike navorsingsonderwerp wat by die navorsingsentiteit inpas en oor die beskikbaarheid
van fondse. In sommige fakulteite word dit opgevolg deur samesprekings met die vakvoorsitter om
vas te stel of die studieleier of promotor se werklas dit sal toelaat om verdere studente as studieleier
of promotor te aanvaar. Die benoeming van 'n studieleier/promotor word dan vir kennisname aan die
dagbestuur of navorsingskomitee van die fakulteit voorgelê.
Daarna gaan die student na die Akademiese Administrasie om aansoek te doen om toelating tot die
Universiteit. Die aansoek moet deur die skooldirekteur en/of die navorsingsdirekteur goedgekeur
word. Die nodige aansoek-, klas- en registrasiegelde moet betaal word om te registreer. 'n Bewys
van registrasie sal dan uitgereik word.

1.4 Jaarlikse registrasie en studietydperk
Kyk reëls A.7.4.1 , A.7.4.2, A.8.4.1 & A.8.4.2 vir reëls in verband met die jaarlikse registrasie sowel
as die afsnydatums.
Indien ’n student egter van die Universiteit se fasiliteite (soos die biblioteek) voor 31 Januarie van ’n
betrokke jaar gebruik wil maak, moet die student eers registreer of herregistreer. Indien ’n
ongeregistreerde nagraadse student na 30 Junie van die biblioteek wil gebruik maak, moet die student
die voorgeskrewe gelde betaal.
1.4.1 Minimum en maksimum duur
Daar is voorskrifte vir die minimum sowel as die maksimum duur van die studie wat van fakulteit tot
fakulteit kan varieer. Kyk reëls A.7.5.2.3, A.7.6.1 & A.8.4.1 & A8.4.2

1.5 Klassifikasie van skripsies/verhandelinge/proefskrifte
Kyk reëls A.7.9 en A.8.9 vir moontlike klassifikasie van ‟n skripsie, verhandeling of proefskrif as
vertroulik of geheim.

1.6 Prosedure
verhandelings

vir

die

klassifikasie

en

deklassifikasie

van

proefskrifte

en

1.6.1 Aansoek
Tydens titelregistrasie dien die Promotor/Studieleier „n volledig voltooide aansoek (vorm is
beskikbaar op die amptelike stylblad van die betrokke kampus) in by die betrokke kampus se afdeling
Akademiese Administrasie.
Die aansoek moet vergesel wees van:
-

„n skriftelike versoek van die kandidaat,

-

„n skriftelike versoek en of kontrak van die firma en die NWU.
Die aanbeveling en motivering moet deur die Promotor/Studieleier voltooi en onderteken word.
Die Skooldirekteur en Dekaan moet die aansoek goed-/afkeur en onderteken.
Alle dokumentasie (byvoorbeeld die navorsingsvoorstel) wat deur die student ingedien/voorgelê
word, sal vanaf ontvangs van die klassifikasie-aansoek as vertroulik hanteer word.

1.6.2 Evaluering van klassifikasie-aansoeke
Aansoekdokumentasie word deurgestuur na die afdeling Akademiese Administraie van die
betrokke kampus vir die opstel van ‟n agenda en deurgestuur na die Institusionele komitee vir
klassifikasie.
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Die Institusionele komitee vir klassifikasie vergader soos en wanneer die behoefte ontstaan
(normaalweg 2 maal per jaar)
Die Promotor/Studieleier en student word skriftelik in kennis gestel van die uitslag soos deur die
komitee bepaal.
Die datum van klassifikasie is geldig vanaf ontvangs van sagtebandkopieë vir eksaminering
Die notule word deurgestuur na die betrokke Kampus Bestuurskomitee
1.6.3 Databasis
Elke kampus is verantwoordelik vir die ontwikkeling van „n databasis vir die klassifikasie van
proefskrifte/verhandelings en/of skripsies. en vir die deurlopende opdatering van die inligting wat in
hierdie databasis gestoor word.
Die volgende inligting moet per aansoek vasgelê word:
-

Naam en universiteitsnommer van die kandidaat

-

Titel van die skripsie, verhandeling of proefskrif

-

Promotor of Studieleier

-

Firma

-

Tydperk versoek en tydperk toegestaan

-

Datum van deklassisfikasie

1.6.4 Bewaring
Die sagteband- en hardebandkopieë word in „n plek van veilige bewaring op die betrokke kampus
geberg.
1.6.5 Deklassifikasie
Korrespondensie en kontrole ten opsigte van deklassifikasie vind deurlopend aan die hand van die
inligting vervat in die databasis op die betrokke kampus plaas.

1.6.6 Prosedure vir die deklassifikasie van proefskrifte en verhandelings
Die sentrale klassifikasieregister word per kampus by Akademiese Adminstrasie: Meesters- en
Doktorsgraadadministrasie bygehou.
Met ontvangs van „n nuwe aansoek, word dit aangeteken in die register en na afloop van die
Institutionele klassifikasiekomiteevergadering word die register dienooreenkomstig opdateer.
Deklassifikasie word aan die hand van die sentrale klassifikasieregister gedoen. „n Brief) word aan die
student en studieleier/promotor gerig, waarin gemeld word dat die goedgekeurde klassifikasietydperk
verstryk het, en word gevra of die student die periode sou wou verleng.
Sou die student aandui dat hy/sy die periode wil verleng, moet „n nuwe aansoek vir herklassifikasie
ingedien word. Hierdie aansoek volg die normale roete van nuwe aansoeke en die register word dan
ook aan die hand van die uitslag van die Institutionele komiteevergadering opdateer.
Sou die student nie aansoek doen om die periode te verleng nie, word die sentrale register
dienooreenkomstig opdateer. Die student word dan in kennis gestel dat die klassifikasie opgehef is.
Die universiteitsbiblioteek word skriftelik in kennis gestel en die aantal hardebandkopieë tesame met
„n begeleidende brief word na die biblioteek gestuur. Die eksaminatore ontvang per pos met
begeleidende brief ook elk hul eie kopie.
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1.7 Die titel van die skripsie/verhandeling/proefskrif
1.7.1 Die formulering van die titel
In alle gevalle moet daar ’n titel (wat indien nodig later gewysig kan word, nadat eksperimentele
resultate ingewin is) vir ’n studie geformuleer word. Studieleiers/promotors moet die student so lei dat
die voorgestelde titel die onderwerp sinvol dek en na sover moontlik hoofaspekte van die studie verwys. (byvoorbeeld: Die verband tussen A en B;
Die implikasies van A vir B; Die uitwerking van A op B; Die trefkrag van A op B). Die titel moet die
nodige trefwaarde hê en moet verkieslik nie langer as 12 woorde wees nie. Studieleiers/promotors
moet daarteen waak dat alle aspekte van die studie in die titel opgeneem word, aangesien sulke titels
lomp sal wees. Om twee redes behoort die titel kort en bondig te wees: (a) die verskillende aspekte
van die studie word in die loop van die studie uiteengesit en hoef nie almal in die titel te reflekteer nie;
(b) die titel moet op die voorblad en rugkant van die skripsie/verhandeling/proefskrif verskyn.
Die titel moet weerspieël wat in die studie bespreek word – daar moet nie verwagtinge geskep word
waaraan nie voldoen gaan word nie
1.7.2 Die goedkeuring van die titel en navorsingsvoorstel
Kyk reëls A.7.2 en A.8.2 vir goedkeuring van die navorsingsvoorstel en die titel van die
skripsie/verhandeling/proefskrif.
Die vereistes waaraan die navorsingsvoorstel moet voldoen, word hieronder in 1.8 bespreek.
Elke student sal besef dat daar al ‟n taamlike mate van voorstudie verrig moet word voordat aansoek
om goedkeuring van die titel en navorsingsvoorstel gedoen kan word.
Laataansoeke om titelwysigings moet tot die minimum beperk word. Daar is geen spertyd vir die
goedkeuring van navorsingsvoorstelle nie. Fakulteite kan hulle eie reëls volg oor die tydraamwerk vir
die goedkeuring van die navorsingsvoorstel – in baie fakulteite is daar ŉ tydraamwerk van 6 maande.
Maak net seker van hierdie fakulteitsreël by jou navorsings-/entiteitsdirekteur.

1.8 Die navorsingsvoorstel
Let wel: Die lengte van die navorsingsvoorstel verskil van fakulteit tot fakulteit. Studente moet
by die betrokke fakulteit se administratiewe bestuurder daaroor navraag doen.
Die
navorsingsvoorstel moet taalversorg wees.
Die navorsingsvoorstel word in samewerking met die studieleier/promotor opgestel en by die
betrokke administratiewe bestuurder ingedien en deur die dagbestuur/navorsingskomitee van die
betrokke fakulteitsraad goedgekeur. Studente word daarop gewys dat hulle vir die M-graad sowel as
vir die D-graad ook gebinde publikasies volgens die voorskrifte in 1.1 kan aanbied. Indien die student
dit reeds by die indiening van die navorsingsvoorstel beoog, kan die student die onderstaande riglyne
in verband met die voorlegging in ‟n ietwat gewysigde vorm aanbied.
Indien nodig moet 'n student op hierdie stadium kennis neem van die Riglyne vir die Etiek van
Navorsing wat in Afdeling 4 van hierdie Handleiding aangebied word.
Dit kan onder die volgende hoofde aangebied word met inagneming van vereistes en voorkeure van
verskillende vakgebiede:
1.8.1 Voorgestelde titel
Die titel soos in 1.7.1 hierbo geformuleer, moet vermeld word.
1.8.2 Probleemstelling en motivering
In die samestelling van die navorsingsvoorstel vir 'n skripsie/verhandeling/proefskrif moet die vereistes
soos vermeld in reëls A.7.5.7 en A.8.5.7 in gedagte gehou word. Hierdie reëls verwys nie na
vereistes met betrekking tot die navorsingvoorstel nie.
Dui die tema van die ondersoek aan en plaas dit in perspektief met inligting uit die literatuur op die
betrokke navorsingsterrein. Die spesifieke leemte (probleem) in die huidige kennis oor die onderwerp
of die area waarin ‟n bydrae gemaak kan word, moet aangedui word. Dit word bevestig met
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evaluerende (nie opsommende) verwysing na onlangse navorsing (probleme, teenstrydighede,
onbeantwoorde vrae of nisse vir kreatiewe ontwikkeling). Dit moet duidelik wees dat die probleem
tans nog onopgelos is of dat daar ‟n behoefte aan/of moontlikheid tot nuwe betekenisvolle
ontwikkeling bestaan. Motiveer waarom dit nodig is om die betrokke probleem te ondersoek of ‟n
antwoord op die gestelde navorsingsvraag te vind - dit wil sê, dui die aktualiteit van die ondersoek
aan. Dit is belangrik dat die navorsingsvraag waarop met die beoogde ondersoek ‟n antwoord gevind
moet word, eksplisiet geformuleer word. Gee hier ook ‟n aanduiding in watter mate, of in watter opsig,
die beoogde navorsing sal kan help met die beantwoording van die navorsingsvraag en tot die
ontwikkeling of uitbreiding van kennis op die spesifieke vakgebied. Moontlike toepassing of waarde
van die verwagte resultate kan uitgelig word.
1.8.3 Navorsingsdoelstellings en -doelwitte
Algemene doelstellings
Spesifieke doelwitte (opsioneel)
Hier word aangedui wat met die beoogde navorsing beoog word. In die geval van empiriese
ondersoeke het die algemene doelstellings gewoonlik betrekking op dit wat met die literatuur- en
empiriese navorsing beoog word, terwyl die spesifieke doelstellings veral ten opsigte van die
empiriese navorsing geformuleer word. ‟n Onderskeiding tussen algemene en spesiale doelstellings is
opsioneel.
In sommige gevalle kan die doelstellings nie geformuleer word voordat die hipotese (kyk 1.8.4)
ontwikkel is nie. Die breë doelstellings sal dan wees om die hipotese te toets.
1.8.4 Basiese hipotese/sentrale teoretiese stelling (waar van toepassing)
Formuleer die basiese hipotese of verwagting of die sentrale teoretiese stelling (rigtende argument).
By die skryf van ‟n navorsingsverslag word die probleemstelling, doelstellings en basiese hipotese
sowel as ‟n vooruitskouing oor die ontplooiing van die ondersoek gewoonlik in ‟n inleidende,
oriënterende hoofstuk gekombineer.
1.8.5 Metode van ondersoek
1.8.5.1 'n Literatuur- of bronontleding
Vir die doeleindes van die voorlegging word hier slegs aangedui hoe en watter literatuuraspekte
gebruik gaan word. In die navorsingsverslag - nie in die voorlegging nie - word literatuuraspekte wat
in die probleemstelling slegs aangestip is, indringender ontleed, geëvalueer, geïntegreer en in ‟n
argumentasielyn gebruik. Dit is noodsaaklik dat die hoofstuk(ke) waarin hieroor verslag gedoen word
as ‟n goed geïntegreerde literatuuroorsig aangebied word. Waak teen ‟n ongewenste "opsomming"
van bestaande literatuur.
Dit is soms in kwalitatiewe navorsing nie moontlik om ‟n literatuurontleding op hierdie stadium deur te
voer nie. Die resultate sal later opgevolg word met ‟n literatuurkontrole.
Meld ook watter databasisse geraadpleeg is (kyk 2.5. hieronder).
1.8.5.2 'n Empiriese ondersoek (waar van toepassing)
Hier word aangedui hoe beoog word om die gestelde doelwitte te bereik met spesifieke verwysing na,
en uiteensetting van
die ontwerp (in enger sin, byvoorbeeld ‟n binnegroepontwerp of twee-groepontwerp met voor- en
na-metings);
die voorgestelde metode vir die verkryging van resultate;
medewerkers in die geval van multidissiplinêre projekte:
proefpersone/ondersoekgroep/ deelnemers (kenmerke, wyse, seleksie en grootte).
meetinstrumente en/of apparatuur;
prosedures en metodes van navorsing;
beoogde wyse van (statistiese) dataverwerking;.
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etiese aspekte met aanwysings hoe etiese toestemming vir ‟n bepaalde ondersoek verkry is of
sal word;
verwagte uitkomste van die navorsing;
begroting en bronne van befondsing.
1.8.6 Voorlopige hoofstukindeling
Hier onder volg slegs een voorbeeld. Ander hoofstukindelings is ook moontlik. In sommige fakulteite,
mag daar ander definitiewe voorskrifte wees.
1. Inleiding/Oriëntering, Probleem- en doelstelling
2. Literatuurondersoek (benoem hoofstuk(ke) tematies)
3. Empiriese ondersoek (ook eksperimentele ondersoek genoem)
4. Resultate
5. Bespreking en interpretasie
6. Gevolgtrekkings en aanbevelings
1.8.7 Verwysings
Vermeld slegs die bronne waarna in die voorlegging verwys is.

1.9 Die uitvoer van werk onder leiding van studieleier/promotor
Kyk reëls A.7.3 en A.8.3.
Tydens die eerste ontmoeting met die skooldirekteur/navorsingsdirekteur moet die student seker
maak van die prosedure wat die versoek sal deurloop tot en met finale aanvaarding en aanwysing van
‟n studieleier/promotor.
1.9.1 Leiding aan die student deur die studieleier/promotor
1.9.1.1 Algemeen
Leiding aan die student impliseer dat die student hulp, advies, raad, ondersteuning en bystand sal kry
om ‟n skripsie/verhandeling/proefskrif in te dien wat uiteindelik as die eindproduk van eie arbeid en
inisiatief beskou moet word. Leiding aan die student slaan verder op ‟n vertrouensverhouding waarin
alle partye die vrymoedigheid moet hê om openlik en ongebonde op sowel vakkundige as persoonlike
vlak standpunt in te neem en op ‟n verantwoordelike en volwasse wyse te kommunikeer. In hierdie
verhouding bly die studieleier/promotor egter steeds die senior vennoot, wat meebring dat uitsprake
en leiding te alle tye verantwoord moet kan word. Dit bring dus noodwendig mee dat die
studieleier/promotor net soos die student op hoogte sal moet bly rakende die betrokke onderwerp. Dit
is moontlik en selfs wenslik dat die studieleier ook meewerk aan die betrokke empiriese ondersoek.
Indien die studieleier/promotor uitvind dat die studie ‟n wending neem wat afwyk van die oorspronklike
skema kan die studieleier/promotor in die geval van kleinere veranderings die student toelaat om van
die oorspronklike skema af te wyk. In die geval van drastiese afwykings in die verloop van die studie,
lig die studieleier/promotor en die student die betrokke skooldirekteur/navorsingsdirekteur in en kan
daar selfs, indien nodig, op hierdie stadium ‟n hulpstudieleier/-promotor aangewys word. Die student
kan in so ‟n geval ook aansoek doen om ‟n titelwysiging. In die geval van ’n drastiese inhoudelike
wysiging ten opsigte van ’n proefskrif moet ’n gewysigde motivering voorgelê word.
1.9.1.2 Verloop van die studie, volume werk, tydskedule en afsprake
Die partye besluit so gou moontlik na die aanwysing van ‟n leier/promotor, oor die volgende:
Verloop van die studie
Dit is noodsaaklik dat daar ooreengekom word waar en waarmee die student moet begin. Dit kan
gebeur dat die studie van so ‟n aard is dat daar onmiddellik met die empiriese of eksperimentele
gedeelte begin word. In ander gevalle kan weer met die teoretiese onderbou van die eie ondersoek
begin word. Dit is dus noodsaaklik dat die student baie duidelike leiding moet kry rakende die verloop
van die studie.
Handleiding vir nagraadse studie
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Volume werk wat voorgelê word
'n Verdere aspek wat hier van belang is, is die volume werk wat per geleentheid aan die
studieleier/promotor voorgelê moet word. Dit is verkieslik dat ‟n hoofstuk of ‟n deel daarvan per
geleentheid (veral in die beginstadium) aan die studieleier/promotor voorgelê word. Dit het die
voordeel dat enige wysigings en koersveranderings dan nie te veel tyd van die student in beslag sal
neem nie. Die student moet dus nie vir die eerste keer „n “voltooide” produk aan die
studieleier/promotor voorlê nie.
Die studieleier/promotor besluit na oorleg met die student oor die vorm waarin die student se werk
ingedien moet word. Normaalweg moet dit in getikte vorm wees.
Tydskedule
Dit is in belang van sowel die studieleier/promotor as die student dat ‟n tydskedule vir die studie en/of
die skripsie/verhandeling/proefskrif vasgestel word. Waar albei partye op ‟n verantwoordelike wyse
optree, word daar, binne perke, voorsiening gemaak vir afwykings van hierdie skedule. Die student
onderneem om tussen twee bepaalde datums aan die dosent ‟n sekere gedeelte van die werk te lewer
en die studieleier/promotor onderneem om sodanige werk binne ‟n bepaalde tyd deur te werk en aan
die student van die nodige terugvoering te gee. Die terugvoering kan by wyse van geskrewe
kommentaar en wenke en/of ‟n persoonlike onderhoud wees. Indien die student nie die verpligting
kan nakom nie, lig die student die studieleier/promotor vroegtydig daaroor in en daar word onmiddellik
op ‟n alternatiewe datum besluit. Indien die student van mening is dat die studie vertraag word
deurdat die studieleier/promotor die ooreenkoms met betrekking tot die ooreengekome tydskedule nie
nakom nie en die student op ’n taktvolle wyse geen reaksie van die studieleier/promotor kan kry nie,
moet die student die probleem eers onder die aandag van die betrokke navorsingsdirekteur of dekaan
bring.
Afsprake
Afsprake word skriftelik of mondeling gemaak en die studieleier/promotor moet toesien dat voldoende
tyd toegelaat is om alle aspekte van die student se werk indringend te bespreek. Enige geskrewe
stukke wat die student met die studieleier/promotor wil bespreek, moet in die reël nie later as twee
weke voor die afspraak aan die studieleier/promotor besorg word nie. Dit is vanselfsprekend dat
afsprake nougeset nagekom moet word, en indien een van die partye die afspraak nie kan nakom nie,
moet die ander party vroegtydig ingelig word. Kontak tussen student en studieleier/promotor geskied
gereeld verkieslik minstens ses keer per jaar.
Opgradering van „n verhandeling
„n M verhandeling kan opgegradeer word na „n proefskrif. In so „n geval moet reël A.7.5.8 gevolg
word.
1.9.1.3 Die aard van leiding aan die student
Die studieleier/promotor maak seker daarvan dat die student deeglik bewus is van die toepaslike
reëls, sowel as van die aard, vorm en vereistes van skripsies/verhandelings en proefskrifte. Die
studieleier/promotor moet hierdie "Handleiding vir nagraadse studie" onder die student se aandag
bring. Ten spyte van die voorskrifte van hierdie handleiding moet aanvaar word dat dit wat die
student uiteindelik gaan inhandig die student se eie werk is, en daarom moet die student die
geleentheid gegun word om binne perke die student se eie styl, standpunte en persoonlikheid in
die werkstuk in te dra.
Die student moet steeds onthou dat die opsporing van bronne die student se plig is en nie dié van
die studieleier/promotor nie.
Die studieleier/promotor kontroleer bronne minstens in breë trekke.
Die studieleier/promotor vestig die student se aandag op swak gemotiveerde of geformuleerde
stellings, maar die aanbring van verbeterings is die plig van die student.
Die studieleier/promotor verbeter nie taalfoute nie, maar lei wel die student in korrekte
wetenskaplike taalgebruik en wetenskaplik aanvaarbare tegniese afwerking.
Die
studieleier/promotor sien ook toe dat die vakkundige taalgebruik op peil is.
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Die studieleier/promotor skryf nie gedeeltes van die werk oor nie, maar bring gebreke onder die
student se aandag en gee leiding om dit te remedieer.
Die studieleier/promotor verskaf meestal slegs algemene kritiek en kommentaar op die tegniese
afwerking en metodes en laat die regstelling daarvan geheel en al aan die student oor.
Voordat die skripsie/verhandeling/proefskrif vir eksaminering ingelewer word, word dit noukeurig
deur ‟n studieleier/promotor deurgewerk.
In die praktyk gebeur dit meestal dat die
studieleier/promotor die werkstuk verskeie kere deurwerk en met kommentaar en wenke aan die
student teruggee. Eers wanneer die studieleier/promotor tevrede is met die struktuur en
standaard van die werkstuk, sal toestemming verleen word om die skripsie/verhandeling/proefskrif
as manuskrip gereed te kry, te kopieer en te laat inbind vir inhandiging.
Die student sien toe dat die skripsie/verhandeling/proefskrif behoorlik taalkundig versorg is, en
indien nodig, word „n taalversorgingsertifikaat by die studieleier/promotor ingedien.
Die studieleier/promotor en die student stel ‟n datum vas waarop die laaste hersiene of
gekorrigeerde poging van die student aan die studieleier/promotor besorg moet word, sodat die
finale afwerking wat daarna volg met gemak kan geskied ooreenkomstig die datums wat van
toepassing is op die volgende gradeplegtigheid. Die amptelike datumrooster is bepalend.
Die studieleier/promotor onderneem om die gedragskode vir promotors en studieleiers wat
in afdeling 3 in hierdie Handleiding gegee word, na te kom.
1.9.2 Funksies van medestudieleier/-promotor of hulpstudieleier/-promotor
Die studieleier/promotor kan versoek dat ‟n medestudieleier of ‟n medepromotor of ‟n hulpstudieleier of
hulppromotor vir ‟n studie aangewys word. ‟n Medestudieleier of -promotor is normaalweg in
konsultasie met die studieleier/promotor volledig by die studieverloop betrokke. As gesprekke oor ‟n
studie gevoer word, word die medestudieleier of medepromotor voortdurend daarby betrek.
Die hulpstudieleier/hulppromotor is dikwels betrokke by die begeleiding van aspekte van ‟n bepaalde
studie. Wanneer ‟n studie ‟n duidelike interdissiplinêre karakter dra, word ‟n hulpstudieleier/-promotor
uit die ander dissipline om praktiese en vakkundige redes aangewys. Dit staan ‟n nagraadse student
vry om die studieleier/promotor te vra dat ‟n hulpstudieleier/-promotor of medestudieleier/-promotor vir
die studie aangewys word.
Die studieleier of promotor bly/is vir die student steeds die hoof verantwoordelike persoon.
1.9.3

Beëindiging van studie

Kyk reël A.7.7 & A.8.7 oor moontlike beëindiging en reël A.7.6 & A.8.6 oor die moontlike verlenging
van die studieduur.

1.10 Indienings- en eksamineringsprosedure
1.10.1 Indiening
Kyk reëls A.7.5.4 en A.8.5.4
skripsie/verhandeling/proefskrif.

vir

reëls

in

verband

met

indiening

van

die

Minstens ses maande moet verloop vandat ’n titel vir ’n skripsie/verhandeling/proefskrif goedgekeur is
voordat sodanige skripsie/verhandeling/proefskrif vir eksaminering ingedien kan word.
Dit gebeur dikwels dat studente in die drukte van die finale afhandeling van die
skripsie/verhandeling/proefskrif so besig is dat hulle nie met die indieningsprosedure rekening hou nie
en dan op die nippertjie ernstige probleme op die lyf loop. As die volgende stappe betyds gedoen
word, behoort daar geen probleme te wees nie:
1.10.1.1 Indieningsdatum
Kyk reëls A.7.5.4.1 en A.8.5.4.1
Studente se aandag word daarop gevestig dat dit in hulle eie belang is om by die indieningsdatums te
hou aangesien laat indiening kan beteken dat die eksamineringsproses vertraag word en dat die
toekenning van die graad uitgestel word na die volgende gradeplegtigheid. Dit kan impliseer dat die
student weer vir die volgende jaar moet registreer.
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1.10.1.2 Vereistes vir indiening
Kyk reëls A.7.5.4 en A.8.5.4
1.10.1.3 Kennisgewing van indiening
Drie maande voor indiening moet die student die betrokke administratiewe beampte van die fakulteit
by Akademiese Administrasie skriftelik in kennis stel van die plan om die skripsie/verhandeling
/proefskrif vir eksaminering in te dien, sodat Akademiese Administrasie seker kan maak dat al die
vereiste administratiewe sake afgehandel is.
Stuur die kennisgewing aan die registrateur en merk dit vir die aandag van die administratiewe
bestuurder van die betrokke fakulteit.
Afwyking van bostaande kan tot gevolg hê dat die toekenning van die graad vertraag word en dat
‟n student vir ‟n verdere jaar weer moet registreer.
1.10.1.4 Magtiging vir indiening
Kyk reëls A.7.5.4.4 en A.8.5.4.4
Indien die studieleier/promotor nie tevrede is met die gehalte van die werkstuk nie, maar die student
daarop aandring dat die werkstuk geëksamineer word, kan die studieleier/promotor se standpunt
skriftelik onder die dekaan/navorsingsdirekteur se aandag gebring word, om so eksamendiskresie te
behou, terwyl die dekaan dan tot indiening kan instem deur ondertekening van die verklaring. Dit
word dan aan die student gestel dat indiening op eie risiko geskied. Indien die dekaan weier om te
teken, moet die saak na die Vise-rektor: Akademie verwys word.
1.10.1.5 Indieningsmetodes
Elektronies met ten minste een harde kopie.
Hardekopieformaat. - Kandidate mag kopieë van die proefskrif, verhandeling of skripsie wat vir
eksaminering en terinsaelegging ingedien word, in sagteband bind. Hierdie sagtebandkopieë
moet ingebind wees. Kopieë met ’n spiraal- of ringband is in hierdie fase toelaatbaar. Die aantal
kopieë wat benodig word, is gelyk aan die aantal eksaminatore plus een vir die biblioteek.
Ná eksaminering moet hardebandkopieë by die Akademiese Administrasie ingehandig word: 4
kopieë vir die biblioteek en een kopie vir elke eksaminator en waar van toepassing vir elke
studieleier/promotor en mede of hulp studieleier/promotor.

Kyk reëls A.7.5.4.6 en A.8.5.4.6 in verband met die kopie in die biblioteek

Die finale kopie moet 10 dae voor die gradeplegtigheid ingedien word. Een (1) leergebinde kopie plus
ŉ elektroniese kopie van die proefskrif/verhandeling/skripsie moet aan die Ferdinand Postmabiblioteek voorsien word..Die elektroniese kopie mag in CD- of DVD-formaat voorsien word. Die
dokument self moet in pdf-formaat wees en ŉ presiese elektroniese weergawe van die harde kopie
wees. Een (1) kopie elk moet aan die eksaminators voorsien word in die formaat van hulle keuse, d.i.
elektronies of leergebind. Indien die promotor/studieleier ŉ kopie verlang, moet die student hom/haar
van ŉ kopie in die formaat van sy/haar keuse voorsien.
Proses vir indienings, sien Magister- en doktorsgraadstudente: Riglyne vir indiening van
skripsies/verhandelings/proefskrifte. (Sien bylae 4.)
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Indien ’n student in gebreke bly om hierdie reël na te kom, sal die graadsertifikaat teruggehou word
totdat aan hierdie vereiste voldoen word.
1.10.2 Eksamineringsprosedure
Kyk reël A.7.5.3 & A.8.5.3 vir die aantal eksaminatore en vereistes.
Die name van die eksaminatore van die skripsie/verhandeling/proefskrif word nie voor die
eksaminering afgehandel is aan die student bekend gemaak nie. Nadat die eksamineringskopieë van
die skripsie/verhandeling/proefskrif versend is, mag daar nie deur die studieleier/promotor of
hulpstudieleier/-promotor of medestudieleier/-promotor met die eksaminatore geskakel of onderhandel
word nie.
Kyk reëls A.7.5.5.2 en A.8.5.5.2 vir onduidelikhede wat deur die dekaan opgeklaar kan word.
Die eksaminatore beoordeel die skripsie/verhandeling/proefskrif deur onder andere die volgende
aspekte daarvan te evalueer: [Kyk ook na Fakulteitspesifieke kriteria.]
Die onderwerp:
Is die gekose onderwerp sinvol begrens, toepaslik en navorsingswaardig?
Is die navorsingsontwerp wetenskaplik begrond?
Probleemstelling, doelstellings en waar van toepassing, hipoteses of sentrale teoretiese
stelling:
Is dit duidelik en ondubbelsinnig geformuleer, sluit dit by mekaar aan en hou dit verband met
mekaar?
Is die probleemstelling wetenskaplik relevant en die doelstellings duidelik?
Die navorsingsmetode:
Toon die studie dat die student die metodologiese onderbou voldoende beheers?
Is die navorsingsmetode(s) gepas, op kritiese en verantwoorde wyse gekies en duidelik beskryf?
Blyk dit dat die student die metodes en/of tegnieke ook behoorlik beheers?
Wetenskaplike verwerking, inhoud en bydrae wat die werk lewer:
Is die werk sistematies, logies opgebou en goed gestruktureer en gebalanseer?
Vorm die hoofstukke sinvolle eenhede?
Gee die inhoud blyke van diepgaande kennis van die navorsingsterrein?
Blyk dit dat die student op wetenskaplike wyse kan interpreteer en argumenteer, krities met
verskillende standpunte en teorieë kan omgaan, en waar nodig ‟n eie standpunt kan stel en
begrond?
Is die finale samevatting sinvol en gee dit die gees van die studie duidelik weer?
Word die relatiewe betekenis van die studie kernagtig weergegee?
Is die gevolgtrekkings in pas met die probleemstelling en doelstellings van die studie?
Maak die student sinvolle aanbevelings wat deur ander studies opgevolg kan word?
Kom die student met sinvolle en oortuigende probleemoplossings?
Word die gestelde doelstellings bevredigend bereik?
Is daar voldoende aandag gegee aan die interne sowel as eksterne geldigheid van die bevindinge
en interpretasie?
Getuig die werk van oorspronklikheid wat betref kennisontginning en/of -ontwikkeling?
Is die werk of gedeeltes daarvan publiseerbaar?
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Is die werk vakfilosofies en wetenskapteoreties verantwoord (waar van toepassing)?
Word daar in die geval van proefskrifte bewys gelewer van ‟n besliste bydrae tot die kennis van en
insig in die vak en lewer die werk bewys van onafhanklike kritiese denke en dat die student ‟n
besondere vermoë het om selfstandig te werk en navorsing te doen?
Bronnestudie:
Gee die student blyke van ‟n deeglike kennis van die verbandhoudende literatuur en dat op ‟n
argumenterende, kritiese en geïntegreerde wyse daarmee omgegaan is, of word dit slegs gebruik
vir sover dit die student se eie standpunte ondersteun?
Is die regte, beskikbare en verbandhoudende literatuur geraadpleeg en op ‟n aanvaarbare wyse
gebruik?
Is in die geval van kwalitatiewe studies genoegsame literatuurkontrole uitgevoer?
Taal en styl, tegniese samestelling, versorging en afwerking:
Is die skryfstyl en uitdrukkingsvermoë van die student op peil, en is die teks goed leesbaar (ten
opsigte van lettergrootte, tikformaat en reëlspasiëring) en taalkundig versorg?
Beantwoord die skripsie/verhandeling/proefskrif, wat tegniese afwerking betref aan die vereistes
(titelblad, inhoudsopgawe, voetnote, verwysingstegniek, grafieke, figure en tabelle, bronnelys)?
Is daar ‟n opsomming in Afrikaans/Engels asook bylae van tersaaklike navorsingsdokumente?
Is die druk- en bindwerk volgens standaard?
Eksaminatore word na die reëls van die betrokke fakulteit verwys vir moontlike gewigte en/of ‟n
subminima vir sekere onderafdelings.
Op grond van die evaluering moet elke eksaminator ‟n duidelike aanbeveling maak.
Kyk reël A.7.5.5.5 vir moontlike aanbevelings wat 'n eksaminator vir M-grade kan maak.
In die geval van ‟n skripsie/verhandeling word ‟n definitiewe punt toegeken. Die student moet in die
skripsie/verhandeling minstens 50% behaal om te slaag. Indien vraestelle saam met ‟n verhandeling
vir ‟n magistergraad vereis word, moet die student minstens 50% vir elke vraestel, 50% vir die
verhandeling en ‟n gemiddelde eksamensyfer van ten minste 50% behaal om te slaag. ‟n
Magistergraad kan met lof toegeken word.
Verslae van die verskillende eksaminatore moet individueel by die Akademiese Administrasie
ingedien word.
‟n Samevattende puntestaat word deur die studieleier (medeonderteken deur die
skooldirekteur/navorsingsdirekteur) opgestel en by die Akademiese Administrasie ingedien vir
deursending na die betrokke fakulteit se administratiewe bestuurder.
Kyk reël A.8.5.5.3 vir moontlike aanbevelings wat 'n eksaminator vir D-grade kan maak.
Verslae van die verskillende eksaminatore moet individueel by die Akademiese Administrasie
ingedien word.
1.10.3 Meningsverskil tussen eksaminatore
Kyk reëls A.7.5.6 en A.8.5.6 in die geval van ‟n meningsverskil tussen die eksaminatore.
Die dekaan/navorsingsdirekteur doen wat nodig is om ’n uitslag te verkry. Dit kan inhou
dat die aanbevelings van die meerderheid van die eksaminatore aanvaar word; of
dat daar onder leiding van die dekaan ’n gesprek tussen die eksaminatore en ander persone wat
behulpsaam kan wees, plaasvind om tot duidelikheid te probeer kom; of
dat verdere eksaminatore benoem word.
dat as laaste uitweg die skripsie/verhandeling /proefskrif vir beslegting na ’n arbiter verwys word.
Kyk reëls A.7.5.6 en A.8.5.6.
1.10.4 Algemeen
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Die student moet kennis neem dat geen student mag weet wie die eksaminatore is nie, en ook onder
geen omstandighede enige kontak met die eksaminatore mag hê nie. .

1.11 Publikasie van navorsing
Nagraadse studente word dringend daarop gewys dat dit in hulle en in die Universiteit se belang is dat
hulle navorsing wyer bekendgestel word deur verdere navorsingspublikasies indien moontlik.
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 magistergraadstudie aan die universiteit, met
vermelding van die naam van die studieleier(s) as moontlike mede-outeur(s). Sien reël A.7.8.5 en
A.8.8.4.
Kyk reëls A.7.8 en A.8.8 vir die tersaaklike inligting.

2 SAMESTELLING VAN DIE SKRIPSIE, VERHANDELING OF PROEFSKRIF
2.1 Die komponente van ‟n skripsie/verhandeling/proefskrif
Enige skripsie, verhandeling of proefskrif behoort volgens ‟n duidelike plan saamgestel te word en wel
op so ‟n wyse dat die uitleg daarvan onmiddellik vir die leser duidelik sal wees. Onderstaande is ‟n
voorbeeld van hoe ‟n skripsie/verhandeling/proefskrif saamgestel kan word:
titelblad
uittreksel ("abstract")
voorwoord
inhoudsopgawe
inleiding
afdelings van die teks
slothoofstuk
bylae
illustrasies (kan ook in die teks versprei word)
bibliografie.
2.1.1 Titelblad
Op die titelblad van die skripsie, verhandeling of proefskrif verskyn in volgorde:
Titel soos deur dekaan goedgekeur
Volle voorletters en van van die student
Studentenommer
Bewoording wat op die graad betrekking het (Kyk voorbeelde in die bylaag van hierdie
handleiding). In hierdie bewoording word nie na die Fakulteit of ‟n Skool verwys nie, maar slegs
na die vak (byvoorbeeld vir 'n proefskrif in Chemie word nie na die fakulteit Natuurwetenskappe of
Skool vir Chemie verwys nie, maar slegs na Chemie) en die universiteit. In alle gevalle, ook
skripsies/verhandelinge/proefskrifte wat in Engels geskryf is, word verwys na die geregistreerde
naam van die Universiteit, naamlik Noordwes-Universiteit. In die geval van skripsies en
verhandelinge vir die grade soos Magister Musicae, Magister Bibliothecologiae en Magister
Artium et Scientiae [Beplanning], Magister Legum wat só in die bewoording aangedui moet
word, kan die vak weggelaat word.
Alle studieleiers (ook medestudieleiers en hulpstudieleiers) en alle promotors (hulp- en
medepromotors) moet genoem word. Let asseblief op die volgende Afrikaanse en Engelse
benamings:
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AFRIKAANS

ENGELS

Studieleier

Supervisor*

Medestudieleier

Co-supervisor*

Hulpstudieleier

Assistant Supervisor*

Promotor

Promoter

Medepromotor

Co-promoter

Hulppromotor

Assistant promoter

Skripsie

Mini-dissertation

Verhandeling

Dissertation

Proefskrif

Thesis

Datum (maand en jaar) en plek. Die aanduiding van die jaar (waarin die graad toegeken is)
onderaan is nodig, maar die aanduiding van die plek is opsioneel.
Bladuitleg
Die bladuitleg (insluitend die lettertipe) is opsioneel, mits by die vereiste bewoording gehou word. Vir
die bladuitleg en tegniese versorging word ook na die voorskrifte van die biblioteek vir kopiëring en
mikrofiche verwys. In die bylaag aan die einde van hierdie handleiding word die verskillende
moontlikhede van bladuitleg gegee.
2.1.2 Voorwoord en bedankings
Die voorwoord wat nie deel van die inhoud van die skripsie/verhandeling/proefskrif is nie, moet nie
met die inleiding verwar word nie. Anders as die inleiding, wat saaklik van aard is, word die
voorwoord gebruik om persoonlike mededelings te doen oor die omstandighede waarin die werk
verrig is en oor persone en instansies wat daarmee behulpsaam was. Die nodige erkennings en
bedankings, indien enige, word dus in die voorwoord gedoen. Indien dit slegs uit dankbetuigings
bestaan, kan dit voor of agter in die stuk geplaas word onder die opskrif, “Dankbetuigings”. Die styl en
aard van die voorwoord moet sober wees.
2.1.3 Opsomming (“abstract”) en sleutelterme
Kyk reëls A.7.5.4.2 en A.8.5.4.2 in verband met die ingebinde opsomming en lys van sleutelterme.
Ingebind by ’n verhandeling/skripsie/proefskrif moet 'n opsomming in Afrikaans en in Engels van nie
meer as 500 woorde nie sowel as 'n Afrikaanse (indien nie reeds in Afrikaans nie) en 'n Engelse
vertaling (indien nie reeds in Engels nie) van die titel ingedien word.
In die opsomming moet daar ‟n saaklike en redelik volledige weergawe van die beredeneringslyn van
die skripsie/verhandeling/proefskrif gegee word. Die doel, metode en kern van die bevindings moet
daarin uiteengesit word.
Die opsomming is bedoel om in ‟n uittrekseltydskrif gepubliseer te word. Dit vorm nie deel van die teks
nie en kan óf tussen die titelblad en die inhoudsopgawe óf tussen die laaste hoofstuk en die
bibliografie ingebind word.
2.1.4 Inhoudsopgawe
Die hoofopskrif is "Inhoudsopgawe" of bloot net "Inhoud". Indien die opgawe meer as een bladsy
beslaan, word die bladsye met klein Romeinse syfers genommer en dra elkeen die opskrif "Inhoud
(vervolg)". Dit word sterk aanbeveel dat die desimale stelsel gebruik word, soos in hierdie
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handleiding, omdat ‟n logiese volgorde inherent daaraan is.
inhoudsopgawe moet op die regterkant van die bladsy kom.

Die bladsy-aanduiding in die

Dit is soms nodig om ‟n opgawe van foto's, kaarte, illustrasies en/of tabelle te maak indien die werk
baie daarvan bevat en oorvloedige verwysing daarna in die teks voorkom. Die opskrifte "Illustrasies"
en "Tabelle", of wat die geval ook al mag wees, word vir sulke opgawes gebruik. Indien beide
teksfigure en plate (kyk 2.1.9 hieronder) as illustrasies voorkom, word hierdie illustrasies in twee
afdelings onder hierdie hoofde geklassifiseer.
Die verklarings (byskrifte) van die betrokke foto's, kaarte, tabelle of watter illustrasie ook al en hulle
nommers en letters in die opgawe behoort presies ooreen te kom met dié van die verskillende items.
As die verklarings te breedvoerig is om gerieflik in so ‟n lys versamel te word, kan opsommings
daarvan gebruik word, mits die opskrif dan verander word na: "Illustrasies (kort lys)" of iets dergeliks.
Elke verklaring wat betrekking het op ‟n figuur of tabel wat in die teks voorkom, word van ‟n leier na die
bladsynommer op die regterkant voorsien.
2.1.5 Inleiding
Die funksie van ‟n inleiding van ‟n skripsie/verhandeling/proefskrif is om die leser bekend te stel met
die onderwerp van die skripsie/verhandeling/proefskrif, aan te dui watter vorige werk reeds gedoen is,
wat die probleme is en waarom en hoe hulle ondersoek is, sodat die leser daardeur voorberei kan
word vir die lees van die teks en die waardering van die resultate en bevindings. Die volgende sake
word normaalweg in die inleiding behandel - nie noodwendig in die onderstaande volgorde nie:
probleemstelling, dit wil sê verduideliking en motivering van die keuse en aktualiteit van die
onderwerp, die doel van die ondersoek, ensovoorts;
literatuuroorsig van vorige navorsing op die bepaalde gebied en van leemtes wat nog bestaan;
afbakening van die ondersoekgebied;
uiteensetting van bronne, metodes en prosedures in verband met die ondersoek;
begripsomskrywing of woordbepaling;
uiteensetting van ‟n besondere standpunt of benaderingswyse;
'n mededeling in verband met die verdere ontplooiing van die onderwerp.

2.1.6 Afdelings van die teks
Die teks van elke skripsie/verhandeling/proefskrif moet in bepaalde afdelings ingedeel word, terwyl
elke afdeling weer in onderafdelings verdeel word. Aangesien geen vaste voorskrif vir hulle indeling,
wat vir alle gevalle sal geld, gegee kan word nie, word hier liewer van die algemene benaming
"afdelings" gebruik gemaak. Die indeling wat in elke skripsie/verhandeling/proefskrif aangebring sal
word, sal hoofsaaklik bepaal word deur faktore soos die aard en metode van die besondere vak en/of
vakgroep, die aard van die onderwerp en die gegewens wat deur middel van navorsing ten opsigte
van die onderwerp verkry word. Die algemeenste indeling is dié in hoofstukke, wat behoorlik
genommer en van ‟n gepaste opskrif voorsien moet wees. Dit kan ook nodig wees dat ‟n geskrif in
dele of afdelings (aangedui Deel I, Afdeling II, ensovoorts) ingedeel moet word en dat elke deel of
afdeling weer in hoofstukke onderverdeel word. Elke hoofstuk kan weer in onderafdelings,
ensovoorts, ingedeel word na gelang van wat die behoefte mag wees. In hierdie verband sal die
student die advies van die studieleier/promotor onontbeerlik vind.
Die afdelingsindeling (respektiewelik hoofstukindeling) van ‟n teks is van die allergrootste belang,
omdat dit in ‟n baie groot mate die vorm van die skripsie/verhandeling/proefskrif bepaal. Daarom moet
dit die besondere aandag van die student geniet en is daar een reël wat vir alle skrywers van
wetenskaplike geskrifte geld: die indeling moet eenvoudig, duidelik en doeltreffend wees, sodat dit
met ‟n eerste oogopslag ‟n heldere aanduiding sal gee van wat elke besondere afdeling en uiteindelik
die hele werk behels.. Dit moet op so ‟n wyse geskied dat elke afdeling alleen die gegewens bevat wat
daarin tuis hoort en dat al die afdelings so saamgestel en gerangskik moet wees dat dit die nodige
eenheid sal bewerkstellig en beklemtoon.
Vanweë die hulp wat die student van die
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studieleier/promotor in verband met die indeling moet ontvang, is dit nodig dat laasgenoemde altyd
van die vordering van die navorsingswerk op hoogte gehou moet word.
Aan die ander kant is dit ook nodig om daarteen te waak dat die teks van ‟n
skripsie/verhandeling/proefskrif nie te fyn in afdelings verdeel word nie, omdat dit die leser eerder kan
verwar as help en dit die saak onnodig ingewikkeld kan maak. Dit verminder ook die vloeiendheid en
leesbaarheid van die teks. Aangesien die range van indeling en opskrifte gewoonlik voldoende is,
behoort die opskrifte in die teks sover moontlik ook beperk te word tot:
primêre opskrifte, gewoonlik met hoofletters geskrywe (byvoorbeeld hoofstukopskrifte);
sekondêre opskrifte; en
tersiêre opskrifte.
Die desimale stelsel van numering is uitnemend geskik om die verwantskap tussen hierdie drie soorte
opskrifte te weerspieël. Normaalweg is dit sinvol om nie meer as 4 en in buitengewone gevalle 5
desimale syfers te gebruik nie, byvoorbeeld 2.1.3.2 of 2.1.2.3.1, maar nie 2.1.2.3.1.7.
Afgesien van afdelings behoort die teks ook ‟n logiese sisteem van paragrawe te vertoon. Dit word
aangedui deur twee reëlspasies tussen opeenvolgende paragrawe oop te laat.
Die feit dat ‟n teks in paragrawe ingedeel is, is ‟n aanduiding dat die skrywer die stof vir die leser
ontleed en in eenhede uiteengesit het wat vir die leser verstaanbaar is. Paragrawe is ‟n noodwendige
toegewing aan die natuurlike beperkinge van menslike aandag; gevolglik word die lengte daarvan
bepaal deur versigtige en simpatieke oorweging van die moeilikheid of verwikkeldheid van die
onderwerp en die kennis en ervaring van die persoon wat dit sal lees. ‟n Paragraaf kom nie dikwels
as ‟n geïsoleerde, onverwante uiteensetting van ‟n enkele denkbeeld of gedagte voor nie, maar
gewoonlik pas dit in ‟n betreklik ingewikkelde struktuur waarvan dit slegs ‟n samestellende onderdeel
is. Die skrywer moet dus in staat wees om nie net die paragraaf deurgaans as ‟n samehangende,
verenigde behandeling van ‟n enkele aspek of beskouing te gebruik nie, maar ook noukeurig en
duidelik die verband daarvan met die paragraafsisteem in die teks aan te dui.
2.1.7 Slothoofstuk
'n Slothoofstuk is vir enige skripsie/verhandeling/proefskrif noodsaaklik. Dit moet in die eerste plek ‟n
samevatting of opsomming gee van die afleidings, gevolgtrekkings, standpunte, ensovoorts, wat in die
beredenering na vore gekom het, daar kan dus nie na nuwe inligting verwys word nie. Aangesien
daar aan die einde van elke hoofstuk ook ‟n samevatting/opsomming kan wees, behoort dié van die
slothoofstuk op ‟n ander (hoër) vlak te beweeg. Dit moet egter ook méér as ‟n opsomming wees. In
die slothoofstuk moet die opsomming gebruik word om tot ‟n finale gevolgtrekking oor die essensie
van die ondersoek te kom. Die student se eie standpunt oor die saak moet hier by wyse van afsluiting
so helder moontlik gestel word. Die insigte en standpunte van die student wat oral in die teks
verspreid lê, moet hier tot ‟n finale sintese gebring word. Daar moet duidelik aangedui word of die
leemtes in die literatuur aangevul is en of die navorsingsdoelwitte bereik is. Dit is die finale proef op
die som waaruit die student se meesterskap moet blyk. Aanbevelings oor verdere moontlike
navorsing moet vermeld word.
2.1.8 Bylae
Bylae is van besondere waarde vir die aanbied van gegewens wat om die een of ander rede nie in die
teks of voetnote opgeneem kan word nie, maar waarsonder die teks nie ten volle begryp kan word nie.
Dit geld veral vir uitvoerige beskrywings, die inhoud van bronne (dokumente) wat nêrens anders
gepubliseer is en/of nie maklik bekombaar is nie, tabelle, wiskundige redenasies waarop
gevolgtrekkinge gebaseer is, kaarte van verskillende soorte, ensovoorts. Sulke bylae word gewoonlik,
as daar net een is, as "Bylaag" aangedui en as daar meer as een is, as "Bylaag A", "Bylaag B"
ensovoorts. Bylae moet met groot oorleg aangewend word en studente sal in dié verband hulle
studieleiers/promotors moet raadpleeg.
2.1.9 Illustrasies
In baie skripsies/verhandelinge/proefskrifte word illustrasies van ‟n groot verskeidenheid, afhangende
van die aard van die betrokke vak, aangebring. Sulke illustrasies kom veral in natuurwetenskaplike
werke en in geskrifte van tegniese aard voor.
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In natuurwetenskaplike skripsies/verhandelinge/proefskrifte word, wat illustrasies betref, tussen
teksfigure en plate onderskei. ‟n Teksfiguur is ‟n lyntekening wat in die teks op ‟n teksbladsy geplaas
word of wat om die een of ander bepaalde rede nie in die teks geplaas word nie, asook enige ander
fotografiese illustrasie wat as ‟n plaat geklassifiseer kan word en wat ná die bylae geplaas kan word.
Die rede daarvoor is dat as dit ook in die teks geplaas word, dit die tekspaginering mag onderbreek en
dat dit die tik en inbind van die geskrif mag bemoeilik. Elke plaat word gewoonlik van ‟n teenblad
voorsien, waarop die nommer en verklaring of byskrif van die betrokke plaat aangebring word.
As gevolg van moderne rekenaartegnologie en woordverwerkings- en grafiese programme, is dit egter
moontlik om alle plate en figure as teksfigure in die teks te plaas. Paginering en figuurnumering
(onderaan figuur of plaat) vind normaalweg plaas.
In die reël word illustrasies in natuur- en geesteswetenskaplike skripsies, verhandelinge of proefskrifte
in die teks geplaas, min of meer by die deel van die teks waarop dit betrekking het. Groter illustrasies,
byvoorbeeld landkaarte, wat opgevou moet word, kan ook afsonderlik aan die einde van die geskrif
geplaas word, selfs ook as bylae. Indien veral veelvuldig van illustrasies gebruik gemaak word, is dit
aan te beveel dat ná die inhoudsopgawe ook ‟n lys van sodanige illustrasies met ‟n aanduiding waar
dit in die geskrif voorkom, geplaas word.
Indien van illustrasies van verskillende soorte gebruik gemaak word, kan dit selfs in aparte lyste onder
aparte hoofde aangebring word, byvoorbeeld "Kaarte", "Grafieke", ensovoorts.
As illustrasies in die teks geplaas word en ‟n volle bladsy in beslag neem, word die betrokke bladsy
genommer.
2.1.9 Die bibliografie
Die literatuurverwysings in die teks moet ondersteun word deur ’n bibliografie waarin volledige
bibliografiese gegewens verskaf word in verband met die werke waarna in die teks verwys is. Hierdie
lys bronne word heel aan die einde, onder ’n geskikte opskrif soos "Bibliografie" of "Literatuurlys" of
"Bronnelys" geplaas. Die bibliografiese styl wat hiervoor gebruik moet word, is egter geen willekeurige
saak nie. Kyk paragraaf 2.6.3 vir die voorskrifte in hierdie verband.

2.2 Riglyne vir voorlegging van verhandeling/proefskrif in artikelformaat
Die volgende inligting word in die verhandeling/proefskrif ingebind:


Titelblad soos voorgeskryf in 2.1.1 hierbo;



Bedankings;



Inhoudsopgawe van die verhandeling/proefskrif;



Uittreksel met 5-10 sleutelwoorde



Voorwoord wat bestaan uit die volgende:
'n stelling dat die artikelformaat gekies is;
die student se aandeel in die navorsing in die geval van mede-outeurs van die
artikel(s)/manuskrip(te):
'n aanduiding van aan watter tydskrif die artikel(s)/manuskrip(te) voorgelê is/gaan word as dit
nie reeds gepubliseer is nie;
toestemming van mede-outeurs dat die artikel(s)/manuskrip(te) vir graaddoeleindes voorgelê
kan word, en
toestemming van die vaktydskrif se redakteur indien kopiereg daaraan gekoppel is.



Indien meer as een artikel/manuskrip gebruik word, moet die verhandeling/proefskrif in
wetenskaplike eenheidsvorm aangebied word. 3 Verwys vir besonderhede na reël A.7.5.7.4.



Afhangende van die betrokke studieveld kan die studieleier/promotor ook ander items soos
byvoorbeeld 'n literatuuroorsig of bylae vereis.

3 Meer besonderhede hieroor is beskikbaar by die betrokke fakuleit.
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Voor elke artikel moet 'n afskrif van die riglyne vir outeurs vir die betrokke tydskrif geplaas word.



Indien die artikel in verskillende hoofstukke is, moet die bibliografie na elke hoofstuk geplaas
word en nie net aan die einde van die artikel nie.

2.3 Bronne gebruik en die gevaar van plagiaat
(Sien ook paragraaf 4)
Die wyse waarop ‟n student met bronne omgaan, is van deurslaggewende belang, veral as ‟n
skripsie/verhandeling/proefskrif indringende literatuurstudie verg. Die informasie, standpunte,
denkbeelde, ensovoorts van ander skrywers is slegs toelaatbaar indien dit funksioneel is, met ander
woorde as dit bydra tot die verheldering van die argument wat in die studie ontwikkel word.
Die gebruik van bronne vanweë die informasie wat hulle verskaf, is die eenvoudigste vorm van
bronnegebruik, byvoorbeeld die Statistiese jaarboek se statistiek oor die aantal afgestudeerde
mediese dokters in 1998. Sodra dit egter by standpunte en interpretasies van ander skrywers kom,
raak bronnegebruik meer problematies. In sulke gevalle mag die standpunte van ander skrywers in
die betoog van die skripsie/verhandeling/proefskrif ingebou word om die volgende funksies te vervul:
Om aan te toon dat die student se standpunt gedeel word of bevestig word deur gesaghebbende
skrywers op dié terrein.
Om ‟n kritiese gesprek met sulke skrywers te voer - so kom die student se eie standpunt algaande
uit die verf.
Bronne mag nie gebruik word as "versiering" nie. Daar moet aangetoon word dat die standpunt van
die gesaghebbende skrywer die materie van jou argument ondersteun.
Verder mag jou omgang met bronne ook nie so wees dat jou standpunt ‟n blote samevoeging is van
die standpunte van ander outeurs nie. Dit is kompilasiewerk.
Daar moet met die bronne ‟n gesprek gevoer word, dit wil sê die student moet die kernmomente van
die ander skrywer se standpunte identifiseer en dit op relevante gronde beoordeel. ‟n Onvolledige
weergawe van die standpunt van ‟n ander, of ‟n verdraaide weergawe, of die weergawe daarvan buite
die konteks waarin dit oorspronklik geformuleer is, is eenvoudig nie aanvaarbaar nie. ‟n Ander
persoon se standpunt mag nie misbruik word deur dit voor te stel as jou eie nie. Indien 'n ander
persoon se gepubliseerde werk sonder erkenning of toestemming gebruik word en as die student se
eie werk aangebied word, is dit plagiaat en skending van outeursreg.
Kandidate se aandag word daarop gevestig dat skripsies, verhandelinge en proefskrifte wat vir
eksaminering aangebied word, deurgaans hulle eie werk moet wees. 'n Kandidaat wat bronne gebruik
waarvan die kopiereg aan iemand anders behoort (normaalweg die skrywer, opsteller, skepper of
uitgewer daarvan), maak hom/haar aan outeursregskending en/of plagiaat skuldig indien hy/sy
byvoorbeeld sodanige bronne of gedeeltes daarvan woordeliks in 'n skripsie of verhandeling opneem
óf iemand anders se idees gebruik sonder verwysing na of erkenning van die bron of die skepper van
die idee. Selfs al word daar nie verbatim (woordeliks) uit 'n bepaalde bron aangehaal nie, mag dit nie
op so 'n wyse gebruik word dat dit enigsins daarop neerkom dat die kandidaat iemand anders se werk
of idees as sy/haar eie voorhou nie. Sodanige optrede kom ook op die skending van outeursreg en/of
plagiaat neer. Enige persoon wat hom/haar aan outeursregskending skuldig maak, is onderhewig aan
regsoptrede ingevolge die Wet op Outeursreg 98 van 1978, wat ook sivielregtelike en/of strafregtelike
stappe mag insluit. Hierbenewens kan die Universiteit self ook dissiplinêre stappe instel teen 'n
student wat die toepaslike bepalings van die genoemde wet oortree. Plagiaat is ŉ delik (onregmatige
daad) wat ook tot regsoptrede teen die plagiaatpleger asook dissiplinêre stappe deur die Universiteit
kan lei.
Afgesien van die wetlike posisie, wil die Universiteit benadruk dat skending van outeursreg óf die
opdien van iemand anders se werk of idees as eie werk, moreel blaamwaardig is, op akademiese
oneerlikheid neerkom en geheel en al teenstrydig is met die Universiteit se etos as ŉ waardegedrewe
instelling.
Om saam te vat: die beginsel van funksionaliteit bepaal of ‟n sekere bron opgeneem of weggelaat
moet word. Die vraag wat gestel moet word, is: kan hierdie bron enige bydrae maak tot die
ontplooiing van my argumentasie? As dit dan die geval is, kan die bron dien as bron van feitelike
informasie, as gesaghebbende outoriteit vir ‟n standpunt wat die student inneem, of as
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gespreksgenoot wat in die student se kritiek teen die outoriteit die student in staat stel om die student
se eie standpunt duidelik te omlyn.

2.4 Primêre en sekondêre bronne
Daar word in die wetenskap baie duidelik onderskei tussen primêre en sekondêre bronne. ‟n Primêre
bron kan gedefinieer word as ‟n werk wat, ten opsigte van die onderwerp wat behandel word,
oorspronklike inligting verskaf. ‟n Sekondêre bron is ‟n bron met tweedehandse inligting,
byvoorbeeld: ‟n skrywer wil oor Bavinck se kerkbeskouing skrywe, maar in plaas van om Bavinck se
geskrifte self as bronne aan te haal, word gebruik van wat ander skrywers soos Honig, Jansen en
Kooiman oor Bavinck se kerkbeskouing geskrywe het. Honig, Jansen en Kooiman is dan sekondêre
bronne.
'n Student sal wys handel om so min as moontlik sekondêre bronne te gebruik.
As die student self die primêre bronne gelees het en ‟n eie weergawe van die feite gegee het, dan kan
die student, as dit nog nodig is, van sekondêre bronne gebruik maak. Laasgenoemde word gedoen
met die doel om byvoorbeeld te staaf dat die student se weergawe van Bavinck se beskouing korrek
is, of om aan te toon dat een of meer van die sekondêre bronne se weergawe van Bavinck nie korrek
is nie.
Uitsonderinge op bogenoemde reël is daar wel ook. Die geskrifte van Celsus het byvoorbeeld verlore
gegaan. Die kerkvader Origenes het Celsus uitvoerig bestry. Uit die geskrifte van Origenes is dit
bekend dat Celsus ‟n boek met die titel Logos Alethes teen die Christendom geskryf het en wat ook
in die boek van Celsus gestaan het. In so ‟n geval is dit vanselfsprekend toelaatbaar dat Celsus se
beskouinge uit Origenes se geskrifte, die sekondêre bron, weergegee word, maar dan behoort die
omstandighede waarom dit gedoen word, vermeld te word.
'n Ander uitsondering is die geval waar die primêre bron vir die student ontoeganklik is omdat dit in ‟n
taal bv. Russies of Chinees geskryf is wat die student nie magtig is nie. Dit gebeur tog, byvoorbeeld in
die teologie, dat ‟n student vooraf ‟n historiese oorsig moet gee oor die onderwerp en dan moet die
standpunt van die kerkvaders wat net in Latyn beskikbaar is, weergegee word.

2.5 Aanhalings
Dit is soms noodsaaklik en dikwels onvermydelik om aanhalings te maak uit die bronne wat gebruik
word. Teen te veel aanhalings moet gewaarsku word. Baie en uitvoerige aanhalings kan afbreuk
doen aan die wetenskaplike gehalte van ‟n geskrif en dit kan ‟n aanduiding wees van die student se
onvermoë om oorspronklike werk te lewer. ‟n Skripsie/verhandeling/proefskrif is dus nie ‟n kompilasie
van ander mense se standpunte, wat as't ware vir die student buikspreek nie.
Die volgende riglyne kan in verband met aanhalings gebruik word:
Regstreekse aanhalings behoort alleen gebruik te word as dit onontbeerlik is.
'n Aanhaling word as onontbeerlik beskou as die betrokke outeur se woorde in die bepaalde
omstandighede self moet spreek.
Daar word sterk gewaarsku teen die opeenstapeling van aanhalings wat die redenasielyn kan
onderbreek.
Daar moet baie suinig gewerk word met aanhalings uit vreemde tale, veral as die skrywer weet
dat dit onwaarskynlik is dat die leser sulke tale sal ken. In alle gevalle moet die vertaling in die
taal van die skripsie/verhandeling/proefskrif gegee word.
Aanhalings behoort tussen dubbele aanhalingstekens geplaas te word en as ‟n aanhaling langer
as ses reëls is, behoort dit ook as ‟n aparte paragraaf te staan. As ‟n aanhaling uit meer as een
paragraaf bestaan, word elke paragraaf met aanhalingstekens begin, maar slotaanhalingstekens
word slegs aan die einde van die laaste paragraaf van die aanhaling aangebring.
Aanhalings wat in aparte paragrawe weergegee word, kan in enkelreëlafstand getik word en selfs
in ‟n ander lettertipe. Kursief word al hoe meer in sinne gebruik in plaas van 'n opstapeling van
aanhalingstekens om sodoende die teks skoner te kry.

2.6 Dokumentasie
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Dokumentasie in ‟n skripsie/verhandeling/proefskrif kan beskryf word as die verantwoording van die
student se omgang met die literatuur wat in die navorsing gebruik is. Navorsingsresultate, argumente
en standpunte van ander persone, soos gereflekteer in publikasies van allerlei soort, vorm ‟n
belangrike komponent van elke skripsie/verhandeling/proefskrif. Die wyse waarop die student met
hierdie literatuur omgaan, is dus van die uiterste belang. Dit verraai baie gou hoe deeglik, eerlik en
verantwoord die wetenskaplike werk is.
2.6.1 Wat moet opgeneem word in die bibliografie?
'n Belangrike vraag waarvoor elke student die een of ander tyd te staan kom is: Watter werke moet in
die bibliografie opgeneem word? Slegs die werke waarna in die teks verwys word of ook ander werke
wat wel geraadpleeg is, maar waarna nie verwys is nie? Daar moet ernstig gewaarsku word teen die
neiging by kandidate om te probeer beïndruk met ‟n uitgebreide bibliografie. In die meeste gevalle is
dit vir die eksaminator baie maklik om agter te kom dat die student van hierdie misleidingstaktiek
gebruik maak. Dan reflekteer dit beslis negatief op die student. Die reël is dat die bibliografie moet
bestaan uit die werke waarna verwys is, plus ander werke wat werklik bygedra het tot die vorming van
die student se insigte. As die student om die een of ander goeie rede meer as hierdie twee kategorieë
werke wil insluit (byvoorbeeld as dit die oogmerk is om ‟n volledige bibliografie oor die onderwerp tot
stand te bring), moet dit duidelik gemotiveer word. Dit sou maklik wees om dié kategorieë werke in
afsonderlike afdelings in die bibliografie te onderskei. Dit kan egter weer vinnige opvolging van
teksverwysings bemoeilik. Daarom is die beste oplossing seker om een geïntegreerde bibliografie te
behou, maar deur middel van ‟n asterisk daardie werke te onderskei waarna daar werklik in die teks
verwys word.
‟n Praktiese vraag waarvoor alle skrywers van skripsies/verhandelinge/proefskrifte te staan kom, is of
elke syfer of stelling of uiteensetting wat in ‟n bron gevind is, gedokumenteer moet word? Indien wel,
word dit ‟n onbegonne taak! Dit hang egter van die vakrigting af en studente moet vasstel wat in elke
spesifieke vakrigting van hulle verwag word.
Daar kan ongelukkig nie vaste reëls gegee word nie. Die student moet self, saam met die
studieleier/promotor, ‟n balans vind tussen die een uiterste van letterlik alles dokumenteer en die
ander uiterste van bykans geen dokumentasie nie. Die algemene riglyn moet wees: dokumenteer
die essensiële. Maar wat is die essensiële? Hieronder word ‟n paar algemene riglyne gegee.
2.6.2 Algemene riglyne
In die algemeen moet op die volgende gelet word by die hantering van bronne:
Alle bronne wat deur die student in die loop van die studie gebruik is, (veral as daar na ’n
spesifieke persoon se standpunt verwys is) moet erken word, hetsy in die teks, in die voetnote of
in die bibliografie.
Die student moet na ’n bron verwys as daar ’n mate van twyfel of omstredenheid aan ’n bepaalde
saak verbonde is.
Die student moet na ’n bron verwys as inligting, byvoorbeeld statistiek, gebruik word sonder dat
die korrektheid daarvan self getoets is.
Die student moet duidelik aantoon hoe die stof wat uit die bronne gekry is, gebruik is. Stem die
student daarmee saam, wys die student die standpunt af, of wil die student slegs aantoon dat die
bepaalde bron ook soos ander bronne oor die betrokke saak dink? Word dit slegs gebruik om
inligting bv. die kookpunt van ’n stof, te verkry?
Verwysings na meer as twee of drie outeurs wat oor die bepaalde onderwerp skryf, is oorbodig,
behalwe as dit ’n bepaalde doel in die gang van die betoog moet dien.
Vroeër drukke/uitgawes van ’n werk moet nie gebruik word as daar ’n later uitgawe beskikbaar is
nie, behalwe as dit ’n bepaalde doel in die gang van die betoog moet dien.
Aanhalings uit vertaalde werke is in die reël ongewens en moet tot die minimum beperk word.
2.6.3 Dokumentasie- of verwysingstegniek
Alle teksverwysings moet ondersteun moet word deur ’n bibliografie agter in die
skripsie/verhandeling/proefskrif waarin die volledige bibliografiese gegewens gegee word van die
bronne wat gebruik is. Hierdie bibliografie bestaan uit een enkele alfabetiese lys (alfabeties volgens
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die outeurs se vanne) van al die boeke, tydskrifartikels, koerantberigte en ander materiaal wat gebruik
is. As die bibliografie in rubrieke of afdelings ingedeel word, byvoorbeeld as die tydskrifartikels nie in
dieselfde alfabetiese lys as die boeke voorkom nie, belemmer dit die hele stelsel van teksverwysings.
Daar moet vinnig en presies beweeg word van die verwysing in die teks na die plek in die bibliografie
waar die volledige bibliografiese gegewens oor die spesifieke werk gegee word. Met ‟n bibliografie
wat in rubrieke verdeel is, is dit kwalik moontlik. Daarom is een alfabetiese lys ‟n vereiste.
Vir meer inligting oor die korrekte wyse waarvolgens daar na bronne verwys moet word, kan die
brosjures, Quoting Sources of Verwysings, by die onderskeie Biblioteke van die NWU verkry
word.
Die verwysingstegniek wat deur die senaat aanbeveel word, is gebaseer op ‟n stelsel van verwysings
in die teks in plaas van in voetnote. Dit is in ooreenstemming met die International Organization for
Standardization (ISA) se riglyne.
ŉ Handleiding met aanbevelings vir die gebruik van die Harvard-metode is by die Ferdinand PostmaBiblioteek beskikbaar.
Regstudente, studente in Klassieke Tale, Duits, Geskiedenis en die Natuurwetenskaplike rigtings word
verwys na 2.6.4: Uitsonderings.
Die bron sowel as die bladsye waarna verwys word, word in die teks gegee.
byvoorbeeld so:

Die teks lyk dan

Hierdie standpunt word verwerp deur Stoker (1972:10-104) daar nie genoegsame erkenning gee word
aan die wetmatige aard van die werklikheid nie.
Die verwysing kan ook aan die einde van die sin staan:
Die persentasie skole wat goed funksioneer, is te laag (Thompson, 2000:12).
Hierdie teksverwysings moet dan ondersteun word deur ‟n bibliografie agter in die
skripsie/verhandeling/proefskrif waarin volledige bibliografiese gegewens gegee word in verband met
die werke waarna verwys is. Hierdie stelsel van teksverwysings beteken nie dat voetnote nie meer
gebruik mag word nie. Dit gaan net daarom dat bibliografiese verwysings nie meer in voetnote
gegee mag word nie. Ander soorte notas, byvoorbeeld verduidelikende aantekeninge of opmerkings
wat die beredeneringslyn van die teks sou onderbreek, word nog steeds gebruik. Die voorwaarde is
egter dat dit aan die einde van elke hoofstuk getik word en nie onderaan die bladsy waarop die
verwysing voorkom nie. Plaas hierdie soort aantekeninge en opmerkings onder die opskrif
"Aantekeninge" aan die einde van elke hoofstuk.
2.6.4 Uitsonderings
Daar is vakgebiede waarvan die dokumentasiebehoeftes nie binne die Harvard-metode
geakkommodeer kan word nie. Reëlings vir sulke vakgebiede word hieronder toegelig. Dit het
natuurlik ook gevolge vir die bibliografie (kyk 2.7.4).
Regswetenskappe
Wat die Fakulteit Regte betref, word die styl gevolg soos uiteengesit in die stylvoorskrifte van die
Potchefstroomse
Elektroniese
Regsblad
(PER),
op
die
internet
te
vinde
by
http://www.puk.ac.za/fakulteite/regte/per/infostyle.html.
Hierdie metode kom daarop neer dat gebruik gemaak word van voetnote om die nodige verwysings te
doen. Dit beteken dat die bron sowel as die bladsye waarna verwys word, in ‟n voetnoot aangegee
word. Die betreklik uitvoerige gebruik van voetnote is by regswetenskaplike navorsing onvermydelik.
Voetnote moet (onder meer weens hulle noue verbondenheid met die teks) op dieselfde bladsy
geplaas word en nie aan die einde van hoofstukke nie. Hierdie voetnootverwysings moet dan
ondersteun word deur ‟n bibliografie agter in die skripsie/verhandeling/proefskrif waarin volledige
bibliografiese gegewens gegee word in verband met die werke waarna verwys is.
Die bibliografie moet bestaan uit:
1.

’n alfabetiese lys (volgens die outeurs se vanne) van al die boeke, tydskrifartikels en ander
materiaal wat gebruik is;
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2.

’n alfabetiese lys van hofbeslissings (in siviele gedinge alfabeties volgens die eerste naam van
die saak en in strafsake volgens die naam wat volg na R of S);

3.

’n alfabetiese lys van wetgewing (volgens die eerste woord na Wet op ...).

Klassieke Tale (Grieks en Latyn)
Vir navorsing in die Klassieke Tale is die Harvard-metode slegs gedeeltelik bruikbaar, naamlik ten
opsigte van sekondêre bronne. Vir verwysings na klassieke werke behoort die volgende standaarden internasionaal aanvaarde metode gebruik te word:
In die teks sal daar met behulp van ‟n nommer na ‟n voetnoot verwys word. Sulke voetnote moet
vir die gerief en kontrole deur die leser onderaan die bladsy geplaas word.
In die voetnoot moet die volgende inligting oor die verwysing verskaf word: die outeur, die
standaardafkorting van die titel van die werk, die nommer van die boek, die hoofstuknommer en
die paragraafnommer. Hierdie verwysingstegniek maak dit vir die leser moontlik om die verwysing
in enige uitgawe te kontroleer en nie noodwendig in die uitgawe wat die skrywer gebruik het nie.
Voorbeeld:

3)
Vergilius, Aeneis, 7, reël 27.
12)

Luk. 5. 21-26.

In die bibliografie moet daar duidelik onderskei word tussen primêre (klassieke) en sekondêre
bronne, wat in twee afsonderlike alfabetiese lyste weergegee word
Vir sekondêre werke geld die gewone reëls soos uiteengesit in die Handleiding: bibliografiese styl.
Vir klassieke werke lyk die bibliografiese beskrywing soos volg:
1.

CICERO, Marcus Tullius.
Clarendon Press. 1964.

Epistulae ad familiares.

(Oxford Classical Texts).

Oxford :

2.

AUGUSTINUS, Aurelius. Confessiones. CSEL 33. (CSEL 33 = Erkende afkorting van
bekende reeks. Die datum en plek van uitgawe is hier nie belangrik nie.)

3.

BEDA VENERABILIS. De orthographia. CC 123 A.

4.

ALCUINUS. Epistulae. MGH,Epp. IV.

5.

HAYMO van Auxerre. Homiliae. PL 118.

6.

VERGILIUS MARO, Publius. The Aeneid of Virgil. Books I-VI. Ed. T.E. Page. London :
Macmillan. 1964.

Duits
Die verwysingstegniek vir verhandelinge en proefskrifte in Duits is dié wat weergegee word in:
BANGEN, G. 1981. Die schriftliche Form germanistischer Arbeiten. 8. durchgesehene Aufl. Stuttgart :
Metzler.
Geskiedenis
In die geskiedskrywing word die verwysingstegniek gebruik wat deur prof. P.J.J Prinsloo opgestel is:
Verwysingsriglyne vir Geskiedenisstudente (Vanderbijlpark, Vaaldriehoekkampus van die PU vir
CHO, 1996).
Die mate waarin daar van prof. Prinsloo se voorskrifte afgewyk mag word, moet vooraf met die
studieleier/promotor ooreengekom word.
Natuurwetenskaplike rigtings
Die student mag die verwysingsmetode soos dit in toonaangewende vaktydskrifte gebruik word, volg.
Studieleiers/promotors moet egter toesien dat die verwysingsmetode presies korrek gebruik word.
2.6.5 Elektroniese kennisontsluiting
Studente word daarop gewys dat die Ferdinand Postma-Biblioteek hulle kan help om inligting soos
publikasies elektronies op te spoor. Om van die diens gebruik te maak, moet 'n afspraak met die
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betrokke vakreferent by die biblioteek gemaak word vir ‟n elektroniese soektog van die literatuur.
Tydens die eerste afspraak word daar eerstens ‟n soektog op die RGN se Nexus onderneem. Dit
verskaf ook inligting oor die moontlike oorvleueling van die onderwerp van die
skripsie/verhandeling/proefskrif met ‟n reeds bestaande skripsie/verhandeling/proefskrif. Verder word
daar ook vir die betrokke onderwerp gesoek op alle relevante Suid-Afrikaanse en internasionale
databasisse. Hulp word ook verleen met soektogte op die Internet databasis sowel as op die Internet
self. Die eerste afspraak duur ongeveer twee uur.
By latere afsprake kan daar spesiaal aan leemtes wat tydens die eerste soektogte na vore gekom het,
aandag gegee word.

2.7 Tegniese aspekte
2.7.1 Taal en styl
2.7.1.1 Taalversorging
Dit word as ’n basiese vereiste gestel dat die taal en styl van ’n skripsie/verhandeling/proefskrif korrek
moet wees. Daar bestaan voldoende riglyne vir die korrekte gebruik van die taal waarin geskryf word,
maar by die bepaling van die geskikste styl vir die skryfwyse wat gewoonlik in skripsies/verhandelinge/
proefskrifte gebruik word, is dit nie moontlik om vaste reëls neer te lê nie. Die skrywer moet egter aan
twee vereistes voldoen, naamlik die inligting duidelik, noukeurig, logies en ondubbelsinnig aan die
leser oordra en dit op ‟n keurige, versorgde en korrekte manier doen.
Die keuse van korrekte woorde, die formulering van goed gekonstrueerde sinne en die saamsnoering
van die sinne in ‟n sistematiese en logiese sisteem van paragrawe is essensieel vir die behoud van
die leser se aktiewe en gekonsentreerde aandag. Dit kom kortliks daarop neer dat die skrywer die
inligting so moet rangskik dat die leser dit in eenhede kry wat nie so kort is dat dit die verloop van die
aanbieding onderbreek nie, maar ook nie so lank of ingewikkeld dat dit verwarrend is of die aandag
laat dwaal nie. Bowenal moet die eerste oogmerk van die skrywer altyd bedagsaamheid jeens die
leser bly.
Die meeste van die klaarblyklike foute in sinsbou ontstaan wanneer die skrywer te beknop probeer
skrywe en woorde weglaat wat noodsaaklik is vir ‟n goeie begrip van die inligting wat aangebied word.
Dit hang ook saam met onvoldoende gebruik van ‟n goeie verklarende woordeboek.
Foute wat in skripsies/verhandelinge/proefskrifte voorkom, is in baie gevalle die gevolg van foutiewe
skriftelike taalgebruik. Hieronder word byvoorbeeld spel- en leestekenfoute, -ismes, verkeerde
woordgebruik verstaan. Omdat daar uitgegaan word van die standpunt dat nie alle studente
noodwendig oor toereikende taalgebruikskennis beskik nie, word dit as ‟n vereiste gestel dat die taal
van skripsies/verhandelinge/proefskrifte deur ‟n bevoegde taalversorger versorg moet word.
Taalversorging bly primêr die verantwoordelikheid van die student. Die studieleier/promotor moet
egter toesien dat die student die skripsie/verhandeling/proefskrif taalkundig laat versorg. Swak
taalgebruik laat noodwendig twyfel ontstaan oor die wetenskaplike gehalte van ‟n
skripsie/verhandeling/proefskrif.
2.7.1.2 Taal van skripsies, verhandelings en proefskrifte
Die keuse van taal moet in oorstemming met die taalbeleid van die Universiteit wees.
2.7.2 Woordverwerking en duplisering
2.7.2.1 Aanbeveling
Met die groter beskikbaarheid van rekenaars is dit noodsaaklik dat studente van woordverwerking
gebruik
maak.
Dit
vergemaklik
korrigering
en
finale
afhandeling
van
proefskrifte/verhandelinge/skripsies.
2.7.2.2 Formaat en lengte
Die formaat waarop die skripsie/verhandeling/proefskrif gedruk moet word, moet vooraf bepaal word.
Twee moontlike formate is aanvaarbaar:
A4-formaat is 210 x 297 mm en mag op albei kante van die papier gedruk word. Die tikwerk moet
voorsiening vir kantlyne maak: ongeveer 2,5 cm aan die linkerkant en ongeveer 2 cm aan die drie
ander kante, met ander woorde die bladsynommer moet hierby ingesluit wees. A5-formaat is
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ongeveer 147 x 210 mm en mag op albei kante gedruk word met ongeveer 2,0 cm voorsiening vir
kantlyne.
Drukwerk in dubbellynspasies is aanvaarbaar as een en ’n half spasies om tegniese redes nie
moontlik is nie. Fontgrootte 11 kan gebruik word. Die font arial of times roman word weens die goeie
leesbaarheid aanbeveel.
Daar is geen voorgestelde lengte (minimum en maksimum) aantal bladsye/woorde van „n
skripsie/verhandeling/proefskrif nie, aangesien die fakulteite hul eie riglyne het gebaseer op die tipe
navorsing wat gedoen word.
Bladsynommers kan bo- of onderaan die bladsy getik word en as dit in die middel van die bladsy
getik word, skakel dit baie verwarring uit.
2.7.2.3 Druk-/dupliseerproses
Dit is ook belangrik om vooraf vas te stel van watter drukproses gebruik gemaak gaan word, omdat
alle drukkers nie dieselfde prosesse gebruik nie en elk van hierdie prosesse verskillende vereistes
stel.
2.7.2.4 Tabelle, grafieke, sketse en foto's
As tabelle en sketse met die hand getrek word, lewer ‟n swart pen met ‟n rolpunt (die sogenaamde
"rolling ball") die beste resultaat - viltpenpunte werk nie altyd goed nie, want hoe swarter dit getrek
word hoe beter druk dit af. Die blou of groen lyne van grafieke kan soms ‟n probleem oplewer deurdat
sommige drukprosesse sensitief is daarvoor en ander nie. Dit is dus ‟n goeie idee om dit vooraf deur
‟n drukker te laat toets.
Stel vooraf vas of u drukker foto's kan afdruk.
2.7.2.5 Opdrag aan drukker
Om moontlike misverstande uit die weg te ruim is dit verkieslik dat u opdrag aan die drukker duidelik
en op skrif gestel word.
2.7.2.6 Bindwerk
As u self reël vir die bindwerk en dit nie deur u drukker gedoen word nie, moet u vooraf seker maak
van die aantal kopieë wat ingelewer moet word en die vereistes daaraan verbonde. ‟n Verkorte titel
moet byvoorbeeld op die rugkant van die hardebande aangebring word. Vergelyk 1.9.1.5 vir die
vereistes vir die aantal kopieë en harde/sagteband bindwerk. Die goedgekeurde titel van die
navorsingsvoorstel moet op presies dieselfde manier gedruk word as wat dit goedgekeur is. (In
gevalle waar die goedgekeurde titel te lank vir die kant van die harde kopie is, sal uitsonderings
gemaak word.)
2.7.2.7 Woordverwerkers
Die gebruik van ‟n woordverwerker vergemaklik die samestelling van ‟n verhandeling of proefskrif,
maar daar moet in die student se eie belang op ‟n aantal sake gelet word. Maak seker dat die
drukker wat gebruik gaan word, van hoë gehalte is en voldoen aan die vereistes wat vir duplisering
gestel word. Veral die gehalte van sommige matriksdrukkers is onder verdenking. Die gebruik van
laserdrukkers word sterk aanbeveel. Skakel vroegtydig (dit wil sê voordat enige inligting op die
woordverwerker geplaas word) met Xerox of met enige ander bekwame drukker en
Inligtingstegnologie en -Bestuur van die om sekerheid in verband hiermee te verkry.
Die gehalte van die drukwerk is uiteindelik onderhewig aan die goedkeuring van die registrateur.
2.7.2.8 Ander wenke
Reël vroegtydig met ‟n drukkery vir ‟n afspraak.
Stel vroegtydig vas wat die vereistes is wat gestel word deur u studieleier/promotor, die
Universiteit, die drukker en binder.
Stel vooraf by u studieleier/promotor of administratiewe bestuurder van u fakulteit vas hoeveel
kopieë vir eksamineringsdoeleindes ingelewer moet word.
Die Universiteit onderneem nie die tikwerk van skripsies/verhandelinge/proefskrifte nie.
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3 GEDRAGSKODE VIR STUDIELEIERS EN PROMOTORS
Die missie van die Noordwes-Universiteit is om kennis oor te dra en te ontwikkel deur middel van
navorsing. In die M- en D-opleiding word hierdie take geïntegreer en bereik dit gesamentlik ‟n
hoogtepunt. Dit is dus vir die (en die land en sy mense) van die uiterste belang dat hierdie opleiding
van ‟n baie hoogstaande kwaliteit moet wees. Die begeleiding van die M- en die D-student bepaal in ‟n
groot mate die kwaliteit van die opleiding. Die gebruik reëls en bepaalde prosedures om hierdie
kwaliteit te waarborg. Bo en behalwe hierdie reëls en prosedures gebruik die ook ‟n gedragskode vir
studieleiers en promotors om:
Die kwaliteit van die opleiding te verseker;
Die belange van die studente te dien en
Die professie van die dosent as akademikus uit te bou.

3.1 Die navorsingsproses
ŉ Studieleier of promotor wat aanvaar het om ‟n bepaalde student in die M- of D-studie te begelei,
onderneem om:
die student in die inleidende fase van die navorsing só te begelei dat die student binne die
program van die navorsingsentiteit ‟n uitvoerbare navorsingstema kies, die probleem en die doel
van die navorsing duidelik afbaken en bekend raak met finansiële ondersteuning en
administratiewe prosedures;
die student in die beplanningsfase so te begelei dat die student ‟n aanvaarbare
navorsingsvoorstel voorlê, die korrekte en gepaste navorsingsmetodes kies om die doelstellings
van die navorsing te bereik;
die student in die uitvoerende fase sodanig te ondersteun dat die student die nodige data kan
bekom, praktiese probleme met die insameling kan oplos en sinvolle, korrekte en logiese
gevolgtrekkings kan vorm;
die student in die rapporteringsfases aanmoedig en leiding te gee ten opsigte van alle aspekte
van die skryf van die verslag, die aanbieding van die resultate van die navorsing op nasionale en
internasionale konferensies en in wetenskaplike tydskrifte;
in die evalueringsfase ‟n oordeel te vorm oor die standaard van die werk van die student en te
bepaal of die proefskrif of verhandeling of skripsie aan die nodige vereistes en akademiese
standaarde voldoen voor die student werk vir eksaminering inhandig. Die studieleier/promotor
moet tevrede wees met die gehalte van die skripsie of verhandeling of proefskrif (dit wil sê dat die
proefskrif/verhandeling of skripsie aan die aanvaarde akademiese standaarde voldoen).

3.2 Deskundigheid op die navorsingsterrein
„n Studieleier of promotor moet oor dieselfde of „n hoër kwalifikasie beskik as die student wat hy/sy
begelei.
ŉ Studieleier of promotor wat aanvaar het om ‟n bepaalde student in die M- of D-studie te begelei,
onderneem om:
voortdurend as kenner van die navorsingsterrein te ontwikkel;
ander wetenskaplikes as mede- of hulppromotors te gebruik waar eie deskundigheid nie
voldoende is nie.

3.3 Deskundige oor die metodologie van navorsing
ŉ Studieleier of promotor wat aanvaar het om ‟n bepaalde student in die M- of D-studie te begelei,
onderneem om voortdurend op hoogte te bly van nuwe ontwikkelinge en moontlikhede van die nodige
en of toepaslike navorsingsmetodologie.

3.4 Verhouding met die student
ŉ Studieleier of promotor wat aanvaar het om ‟n bepaalde student in die M- of D-studie te begelei,
onderneem om:
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toegewyde aandag te gee aan die begeleiding van die student;
ŉ professionele verhouding met die student te handhaaf;
die student altyd as ‟n volwasse leerder te behandel, selfs as ‟n kollega;
die student in die akademiese gemeenskap in te lei;
individuele verskille tussen studente en hulle omstandighede in ag te neem;
besondere ondersteuning te gee aan studente wat nie in hulle moedertaal studeer nie;
die student voortdurend te motiveer;
die verwagtinge van die studieleier/promotor aan die student altyd duidelik te stel;
die student ‟n kans te gee om verwagtinge aan die studieleier of promotor te stel;
te sorg dat die studieleier/promotor geredelik beskikbaar en bereikbaar is vir die student;
die student aan te moedig om toenemend selfstandig te werk soos die navorsing vorder;
effektiewe toepaslike kommunikasiekanale te skep.

3.5 Die beoordeling van ingelewerde werk
ŉ Studieleier of promotor wat aanvaar het om ‟n bepaalde student in die M- of D-studie te begelei,
onderneem om:
die werk krities maar konstruktief en nie afbrekend nie, te beoordeel;
kommentaar oor die werk voldoende te motiveer vir die student;
gereelde terugvoer aan die student te gee;
hoë prioriteit te gee aan die beoordeling van die werk van die student;
die kommentaar spoedig (verkieslik binne twee weke) na die ontvangs daarvan aan die student te
besorg;
duidelike riglyne te gee oor die vereistes wat gestel word.

3.6 Navorsingsbestuur
ŉ Studieleier of promotor wat aanvaar het om ‟n bepaalde student in die M- of D-studie te begelei,
onderneem om :
met elke gesprek duidelike afsprake te maak oor watter werk gedoen moet word voor die
volgende afspraak;
die datum van ‟n volgende afspraak gesamentlik te bepaal;
die student te begelei en te kontroleer ten opsigte van die beplanning van die navorsing;
duidelike doelwitdatums vooraf uit te klaar waaraan beide student en dosent hulle moet hou;
gereelde interimverslae of navorsingsresultate van die student te vereis;
die student te adviseer om tyd so doeltreffend moontlik te gebruik.

3.7 Ander aspekte
ŉ Studieleier of promotor wat aanvaar het om ‟n bepaalde student in die M- of D-studie te begelei,
onderneem om:
die student te begelei in die etiek van navorsing;
die student bewus te maak van die veiligheidsaspekte van navorsing, waar toepaslik
duidelike afsprake te maak met die student oor patent- en outeursregte, waar van toepassing;
die student vroegtydig in te lig as dit blyk dat die student nie na wense vorder nie.
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4

Optrede rakende Plagiaat aan die Noordwes-Universiteit

Sien Akademiese oneerlikheidbeleid
(http://www.nwu.ac.za/gov-man/policy/index_a.html)

4.1 Inleiding
Daar is 'n verskeidenheid bekende wetenskaplike wanpraktyke wat van tyd tot tyd maar weer na vore
kom. Een van die bekendste hiervan is plagiaat, oftewel die wederregtelike toe-eiening en aanbieding
van 'n ander se gedagtes of die uitdrukking daarvan in woorde. Waar dit gebeur, bring dit nie net die
reputasie van die individu in gedrang nie, maar dikwels ook dié van die instelling waaraan die skuldige
verbonde is. Om dit te voorkom en te bestry, is dit nodig dat 'n goeie begrip daarvan gevorm word.

4.2 Begrippe
Plagiaat vind plaas binne die raamwerk van of kan in verband gebring word met intellektuele
eiendom. Laasgenoemde is 'n breë term wat gebruik word vir die intellektuele kreatiewe poging van
'n individu of 'n groep, en wat beskerm kan word deur handelsmerke, patente, planttelersregte en dies
meer. In die veld van gepubliseerde teks, waarna veral hier verder verwys word, word intellektuele
eiendom spesifiek beskerm deur outeursreg. Dit is die term wat gebruik word vir die reg wat 'n outeur
of komponis (en dikwels ook uitgewers) byvoorbeeld het op die eksklusiewe kommersiële benutting
van literêre werke, wat nie net beperk is tot artistieke werke nie, maar enige oorspronklike werk of
vormgewing kan insluit. Hierdie reg sluit die reg in om te besluit oor die gebruik van werke en om
daarvoor betaal te word en om bepaalde gebruike daarvan te lisensieer.
Outeursreg is uiteraard nie onbeperk of van toepassing op elke enkele stuk teks of publikasie nie. In
die eerste plek is baie werke in die openbare domein. Dis 'n term wat gebruik word om aan te dui dat
sodanige werke as 't ware aan die publiek behoort. Meesal gebeur dit omdat outeursreg net vir 'n
bepaalde tyd na publikasie of na die dood van die outeur geldig is, maar dit mag ook gebeur omdat 'n
werk deur 'n openbare liggaam daargestel of gepubliseer is.. 'n Tweede beperking op outeursreg is
wat bekend staan as billike handeling. Wetgewing op outeursreg maak meesal daarvoor
voorsiening dat die gebruik van gepubliseerde materiaal vir privaatstudie of navorsing en vir kritiek,
resensie of nuusverslaggewing nie 'n skending van outeursreg is nie. In al sulke gevalle is daar egter
vereistes vir die korrekte hantering van materiaal, waarna later verwys word. Daar moet ook verwys
word na die feit dat outeursreg slegs die manier beskerm waarin inligting uitgedruk word, en nie die
inligting self nie.
Die skending van outeursreg kan verskillende vorme aanneem. Selfs waar erkenning aan die outeur
gegee word en die inhoud van 'n werk nie toegeëien word of as jou eie aangebied word nie, kan
skending van outeursreg nog plaasvind. Voorbeelde hiervan is die ongemagtigde heruitgawe of
oordadige fotokopiëring van 'n werk of sekere vorme van verspreiding van kopieë.
Daarteenoor staan plagiaat nie altyd in verband met outeursreg nie. Plagiaat is die toe-eiening van 'n
ander se woorde of idees sonder erkenning en die aanbieding daarvan as jou eie of as nuut en
oorspronklik. Dit is dus wel deeglik moontlik om werke wat nie of nie meer vir kopieregbeskerming
kwalifiseer nie, te plagieer. Dit maak ook nie saak of die plagiaat doelbewus of onopsetlik plaasvind
nie: plagiaat bly plagiaat en dit is 'n vergryp en selfs 'n misdryf. Insgelyks is plagiaat ook nie afhanklik
daarvan dat 'n spesifieke hoeveelheid woorde presies weergegee word nie.
In bepaalde
omstandighede kan selfs die gebruik van 'n enkele frase of van 'n idee of van 'n ylverbloemde
wysiging van die oorspronklike plagiaat uitmaak. Plagiaat is niks anders as akademiese bedrog nie.

4.3 Vorme van plagiaat
Plagiaat kan baie vorme aanneem. Die onderstaande is enkele (selfs oorvleuelende) voorbeelde
daarvan, sonder om uitputtend te wees:
4.3.1

Kopiëring van teks, sonder korrekte erkenning van die bron daarvan. Voorbeelde daarvan is
die volgende:

4.3.2 Kopiëring van dele of die geheel van ander studente se werk.
4.3.3 Kopiëring uit gepubliseerde bronne.
4.3.4 Kopiëring van lesingnotas.
4.3.5 Kopiëring van materiaal wat op die Internet verkry is.
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4.3.6 Die blote vertaling van sodanige materiaal.
4.3.7 Die losse parafrasering of opsomming van ander se werk.
4.3.8 Die steel van idees. Hierdie vorm kom meer dikwels in artistieke werk voor, maar dit is ook
moontlik in akademiese of algemene skryfwerk.

4.4 Korrekte wetenskaplike gebruik
Dis nie die doel van hierdie deel van die dokument om in detail die korrekte (wetenskaplike)
aanwending van ander se werk in 'n mens se eie geskrifte uiteen te sit nie. Dit kom elders aan die
orde en is in ieder geval altyd die resultaat van korrekte wetenskaplike skoling. Daar is hierbo reeds
verwys na billike handelinge wat nie 'n skending van kopiereg uitmaak nie. Net so is daar billike en
korrekte gebruik van materiaal wat nie plagiaat hoef te wees nie.
Die kern van sodanige korrekte gebruik is dat dit beperk van omvang moet wees en binne die
raamwerk van eie kritiese formulering en vormgewing moet staan. Gepaardgaande daarmee is die
vereiste van erkenning deur eksplisiete en korrekte vermelding van die bronne van formulerings of
gegewens beide in die teks van jou geskrif en in die bibliografie. Naas behoorlike erkenning hou
goeie wetenskaplike styl ook in dat direkte aanhalings (wat duidelik so geïdentifiseer moet kan word)
beperk moet word tot gevalle waar die oorspronklike woorde werklik noodsaaklik is. Ook
parafrasering of opsomming, selfs waar die bron duidelik erken word, moet nie buite verhouding tot
eie kritiese formulering staan nie.

4.5 Gedragskode
Die deurslaggewende reëls vir akademiese gedrag aan die
,
Gedrags- en Etiese Kodes4 5 wat tans ontwikkel word deur die
die Universiteit, soos uitgestippel in sy Visie, Waardes
konsepdokumente rakende die ontwikkeling van hierdie Kodes
belang:

Universiteit sal vervat word in die
senaat, gegrond op die waardes van
en Missiestelling. In die huidige
is die volgende uittreksels veral van

As 'n student sal ek deurgaans in my lewe die hoogste standaard van eerlikheid en integriteit
handhaaf in die verkryging van relevante studiemateriaal, die uitvoer van opdragte, die skryf
van toetse en eksamens en in die aanbied van my akademiese en nie-akademiese prestasies
aan enige ander persoon(persone) (Afrikaanse vertaling van betrokke gedeelte in die
Gedragskode).
Ons verbind ons daartoe om menswaardigheid te handhaaf in al ons aktiwiteite, wat onderneem
word om die volle potensiaal van ander en van onsself te ontwikkel, wat vereis dat ons
akkuraatheid, eerlikheid, waarheidliewendheid, betroubaarheid en getrouheid aan die
Universiteit en al sy mense uitleef en bevorder (Afrikaanse vertaling van die betrokke gedeelte
in die Etiese Kode).

4 Etiese Kode: 'n Instansie se etiese kode sit sy standaarde vir 'n etiese organisasie sowel as individuele etiese

optrede uiteen, en bestaan uit twee noodsaaklike komponente, naamlik:
Waardestelling, byvoorbeeld 'n missiestelling of enige kort dokument (soos 'n credo) wat die maatskappy se
kernwaardes uiteensit;
Gedragskode, wat 'n langer, voldoeningsgeoriënteerde dokument is wat meer spesifieke beginsels en reëls
uiteensit rakende die beste praktyke, en wat aandag gee aan kwessies soos belangebotsings, die
aanvaarding van geskenke en dies meer (Condensed Research Report, EthicSA Research Report No 3,
Corporate Ethics Indicator, Willem A Landman (Ethics Institute of South Africa), Willem Punt (Ethics Institute
of South Africa), Mollie Painter-Morland (Centre for Business and Professional Ethics, University of Pretoria),
Business Ethics South Africa Survey 2002)(BESA)).
5 Etiek:
Etiek is die praktyk om menslike lewe, hetsy individueel of kollektief, of institusionele strukture en praktyke
met basiese standaarde van gedrag in ooreenstemming te bring;
Oor die algemeen word menslike gedrag, praktyke en instellings in die lig van sodanige standaarde of gedrag
beoordeel as synde goed of sleg, reg of verkeerd.
Standaarde van gedrag neem die vorm aan van waardes/beginsels, verpligtinge, regte en gevolge, en die
voldoening aan daardie standaarde spreek van 'n goeie karakter of deugde (BESA).
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Dit is in ooreenstemming met algemene akademiese gedrag aan instellings vir hoër onderwys. Die
volgende aanhaling (soos vertaal uit die oorspronklike Engels) dien as 'n voorbeeld: In enige eksamen
of toets of wat betref die afhandeling en/of voorlegging van enige ander vorm van akademiese
evaluering, sal 'n student hom/haar weerhou van oneerlike gedrag. Oneerlike gedrag sluit in plagiaat
of die voorlegging van die werk van 'n ander persoon as die student wat geëksamineer word.
Oneerlikheid, insluitende plagiaat of die voorlegging deur 'n student van ander se werk wat hy/sy as
sy/haar eie aanbied in 'n eksamen of enige ander vorm van evaluering sal ingevolge die dissiplinêre
reëls hanteer word (Bron: http://www.uct.ac.za/depts/records).
Wat voorgraadse werk betref, is die Universiteit se Eksamenbeleid 'n verdere verwysingsbron.
Alle nagraadse studente moet 'n verklaring onderteken as deel van die toelatingsproses. Die
verklaring sal die konvensie vir aanhaling en verwysing wat gebruik is insluit en sal stipuleer dat elke
bydrae tot en aanhaling in die verhandeling of proefskrif uit die werk(e) van ander persone erken is, en
dat dit aangehaal en erken is. Dit sal ook 'n verklaring insluit dat die verhandeling of proefskrif die
student se eie werk is en dat die student niemand toegelaat het om sy of haar werk te kopieer met die
bedoeling om dit as daardie persoon se eie werk aan te bied nie (sien ook item 2.3 van hierdie
Handleiding.)

4.6 Ooreenkomste / verskille tussen outeursreg en plagiaat
Die belangrikste verskil tussen outeursreg en plagiaat is dat plagiaat nie 'n wetlike konsep is nie en as
sodanig nie verbied word deur 'n wet nie, maar dat skending van outeursreg deur die reg beheer word.
Outeursreg en plagiaat sal dikwels oorvleuel, maar daar is gevalle waar plagiaat nie sal neerkom op
outeursregskending nie en andersom.
In sy artikel “Plagiarism – How to Copy Right” in 'n 2004-nuusbrieef van DM Kisch Inc, verduidelik
Lodewyk Cilliers die oorvleueling tussen plagiaat en outeursreg soos volg (hieronder uit die
oorspronklike Engels vertaal):
’n Voorbeeld waar outeursregskending nie neerkom op plagiaat nie, is waar 'n deel van 'n literêre werk
gereproduseer word vir kommersiële doeleindes, met regmatige erkenning aan die outeur of eienaar
van outeursreg, maar sonder sy/haar toestemming. Daarenteen kan 'n situasie ontstaan waar 'n
plagiërende outeur die idees van 'n ander outeur oorneem en in sy/haar eie vorm of vir sy/haar eie
doel aanwend. As hierdie optrede val buite die omvang van 'n wysiging soos waarvoor die Wet
voorsiening maak, sal die plagiaat nie neerkom op outeursregskending nie.

4.7 Gevolge
Indien 'n student aan plagiaat skuldig bevind word met die indiening van 'n proefskrif, verhandeling of
verslag, kan hy/sy beskuldig word van die verbreking van die Universiteit se Gedragskode, wat kan lei
tot dissiplinêre aksie teen die student. Die Universiteit kan ook die proefskrif of verhandeling verwerp,
met die gevolg dat die student druip. Reeds toegekende grade kan gekanselleer word.
Indien 'n student/personeellid skuldig bevind word aan outeursregskending ingevolge Wet 98 van
1978, kan dit aanleiding gee tot geregtelike aksie teen die student.

5 RIGLYNE VIR DIE ETIEK VAN NAVORSING
Behalwe die gedragskode, riglyne, beleide en verpligte registrasie by betrokke nasionale liggame
waaraan wetenskaplikes hulle onderwerp in hulle betrokke veld van ondersoek, word navorsing ook
deur etiese beginsels wat onderliggend is aan eksperimentele werk beheer. Die belangrikste hiervan
is waarskynlik navorsing wat mense en diere betrek.
Die NWU se Navorsingsetiekkomitee het ŉ algemene kontrolelys vir studente en fakulteite opgestel
wat as hulpmiddel/gids gebruik kan word om te bepaal of jou navorsingvoorstel deur ŉ
etiekhersieningspaneel moet gaan. Sien bylae 2.

5.1 Basiese Etiese Beginsels
Etiese beoefening van wetenskaplike navorsing, in besonder mediese navorsing wat menslike
indiwidue betrek, word beheer deur vier hoofbeginsels:
5.1.1

Outonomie
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5.1.2

-

respek vir die persoon of persone

-

begrip van menslike waardigheid

Voordeligheid
-

5.1.3

Nie-nadeligheid
-

5.1.4

voordeel vir die navorsingsdeelnemer

afwesigheid van skade aan die navorsingsdeelnemer

Geregtigheid
-

sigbare verspreiding van geregtigheid

-

gelyke verspreiding van risiko's en voordele tussen gemeenskappe

Hierdie beginsels vorm die basis van alle nasionale en internasionale etiese riglyne en beleide.

5.2 Etiese riglyne van die Noordwes-Universiteit
Die Etiekkomitee van die Noordwes-Universiteit is verantwoordelik daarvoor om etiese riglyne vir die
te formuleer, navorsingprotokolle te evalueer en goed te keur en die voortgang van die navorsing te
moniteer. Alle navorsing wat mense betrek (wat menslike materiaal soos bloed, selle, urine,
ensovoorts insluit) moet goedgekeur word deur die Etiekkomitee voordat met die studie begin kan
word. Gewoonlik doen die studieleier/promotor van 'n nagraadse student aansoek by die Etiekkomitee
vir goedkeuring van die betrokke navorsingsprogram, waarvan hy/sy die hoofondersoeker is. Die
meeste M.Sc.- en Ph.D.-studente word toegewys aan projekte wat sorteer onder 'n breë
navorsingsprogram en hulle voer dus hulle navorsingsprojekte uit onder die etiese goedkeuring wat
verkry is vir die navorsingsprogram. As die spesifieke studie van 'n student egter nie gedek word deur
die vorige etiese goedkeuring nie, moet 'n nuwe aansoek by die Etiekkomitee ingedien word deur ŉ
permanente personeellid van die aangesien studente nie in hierdie konteks kan optree as primêre
navorsers nie.
5.2.1 Indiening van 'n navorsingstudie by die Etiekkomitee
'n Gedetailleerde aansoek word ingedien op die voorgeskrewe vorm (wat verkrygbaar is by die
Departement Navorsingsondersteuning of op die navorsingswebwerf van die Universiteit. Sien NWU
se Navorsingsetiekaansoekproses in bylae. Hierdie aansoek moet die volgende insluit:
5.2.1.1

Persoonlike besonderhede van die projekleier
Titel, van en name
Kwalifikasies
Rang/posisie
Skool/Instituut
Telefoonnommer
Interne bussienommer, Noordwes- Universiteit

5.2.1.2

Besonderhede van die eksperiment (studie):
Titel van die projek
Naam, van, rang en kwalifikasies van die onmiddellike leier indien nie die projekleier nie
Titels voorletters, vanne en kwalifikasies van alle medewerkers
Naam en adres van die toesighoudende mediese beampte
Beplande begindatum
Voorgestelde voltooiingsdatum
Plek waar die eksperiment gedoen sal word
Agtergrond van die studie
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5.2.1.3

-

Doel van die studie

-

Eksperimentele ontwerp en prosedures

-

Eksperimentele medisyne

-

Borge van die studie

Proefpersoon
Ingeligte toestemming
Sal die proefpersone vergoed word? Indien wel, gee besonderhede
Sal studente gebruik word as proefpersone?

5.2.1.4

Risikoversekering
Hoe is die risiko wat geassosieer word met die projek gedek?
Is die versekering voldoende?

5.2.1.5

Aansoek en verklarings deur die projekleier
 Ek, die ondergetekende, doen hiermee aansoek om goedkeuring om die eksperiment
uit te voer soos in die protokol uiteengesit, en verklaar:

5.2.1.6



Ek is volledig ingelig oor die Riglyne vir eksperimentering met Menslike
Proefpersone en Diere (September 1988) van die Noordwes-Universiteit en van
die Etiekriglyne vir Mediese Navorsing van die Mediese Raad, Hersiene Uitgawe
(1987), wat op die navorsingswebblad van die Noordwes-Universiteit beskikbaar
is. Ek sal my hou by die riglyne soos in hierdie twee dokumente vervat;



Ek sal ingeligte instemming op die aangehegte vorm bekom van elke
proefpersoon en die geskrewe toestemming verkry van ouers of voogde van
minderjarige proefpersone alvorens die projek ‟n aanvang neem;



Die inligting in hierdie aansoek is na die beste van my wete akkuraat en geen
etiese kodes in hierdie projek sal geskend word nie;



Ek sal nie van die goedgekeurde protokol afwyk nie;



Alle voorbereidende navorsing is reeds afgehandel, en ek is daartoe in staat om
die navorsing te implementeer;



Ek sal jaarliks op die voorgeskrewe vorm aan die Etiekkomitee verslag lewer oor
al die etiese aspekte van die projek.

Aansoek en verklaring deur die toesighoudende mediese dokter

 Die Navorsingsetiekkomitee ondersteun die professionele mening van die toesighoudende
geneesheer volkome met betrekking tot die aard en omvang van die toesig wat met hierdie projek
gepaard gaan.


Hoe, na u mening, moet die aard en omvang van die toesig in hierdie projek
wees?



Wat, na u mening, is die risikograad vir die proefpersone in hierdie projek?
LW: Die toesighoudende mediese beampte en die projekleier moet die nodige
reëlings tref ter voldoening aan die voorvereistes vir mediese toesig.



Die ondertekening van die protokol behels die volgende:


dat u sal verseker dat elke proefpersoon medies geskik is om aan die
projek deel te neem,



dat „n mediese lêer (indien nodig) aangehou sal word vir elke
proefpersoon, en



dat u volkome bewus sal wees van enige risiko wat aan hierdie projek
verbonde is.
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5.2.1.7

Vorm(s) vir ingeligte instemming

Hierdie vorm moet ooreenkomstig die riglyne van die Noordwes-Universiteit en van die MNR ingevul
word.
Indien „n vorm vir ingeligte instemming in meer as een taal beskikbaar is, moet almal aangeheg wees.
Sodanige vorms word gewoonlik in Afrikaans en Engels voorberei, en waar nodig, ook in ander
streekstale.
Belangrike riglyne bestaan waaraan in hierdie verband voldoen moet word, en die vorm vir ingeligte
instemming maak „n belangrike deel uit van die etiese grondslag van elke studie. Nadruklike riglyne is
verkrygbaar by die Navorsingsetiekkomitee van die Noordwes-Universiteit asook op die MNRwebblad.
5.2.1.8

Vraelys(te)

„n Presiese weergawe van elke vraelys (soos dit in die studie gebruik gaan word) word aangeheg..
Die aansoek sal onderteken word deur die projekleier, die toesighoudende mediese dokter, die
direkteur van die skool/inrigting en die direkteur van die navorsingsentiteit waarin die navorsing
uitgevoer gaan word.
Dieselfde prosedures word gevolg vir studies wat proefnemings op diere insluit. Let egter daarop dat
verskillende aansoekvorms ingedien moet word vir (a) navorsing waarby mense betrokke is en (b)
navorsing op diere. Dit is ook verpligtend vir navorsers wat diere wil gebruik, om die voorgeskrewe
etiekkursus by te woon wat deur die Sentrum vir Eksperimentele Diere van die Universiteit aangebied
word.
5.2.2 Tydperk waarvoor aansoeke goedgekeur word
Die Etiekkomitee van die Noordwes-Universiteit keur projekte goed vir 'n tydperk van vyf jaar. Na
hierdie tydperk moet 'n nuwe aansoek ingedien word as die studie dan nog steeds voortduur.
5.2.3 Jaarlikse vorderingsverslag
Elke jaar, nie later as 31 Mei moet 'n vorderingsverslag by die Navorsingsetiekkomitee vir elke
navorsingstudie wat deur die Navorsingsetiekkomitee goedgekeur is gedien word. Die verslag word
ingedien op die voorgeskrewe "Projekverslagvorm".

5.3 Nasionale etiese riglyne
Nasionale riglyne is geformuleer om te verseker dat daar aan gelyke standaarde voldoen word op
nasionale vlak. In die algemeen vervat die riglyne die minimum standaard waaraan voldoen moet
word in Suid-Afrika. In Suid-Afrika is die Mediese Navorsingsraad (MNR) die liggaam wat Etiese
Riglyne vir Navorsing formuleer.

5.3.1 MNR-riglyne vir die etiek van mediese navorsing
Die MNR het nasionale riglyne in die vorm van 'n reeks van vyf boeke geformuleer:
Boek 1: Algemene beginsels
Boek 2: Reproduktiewe biologie en genetiese navorsing
Boek 3: Gebruik van diere in navorsing
Boek 4: Gebruik van biorisiko's (biohazards) en bestraling
Boek 5: MIV-entstoftoetse
Kopieë van hierdie boeke is by die MNR verkrygbaar, en kan afgelaai word van hulle webwerf by
http://www.mrc.ac.za.
5.3.2 MNR Algemene beginsels
In Boek 1 beskryf die MNR die algemene beginsels van hulle etiese beleid. Die inhoud van die boek
word hieronder gegee. Dit gee ook die detail en omvang van die MNR-riglyne. In hierdie boek:


definieer die MNR wat die MNR as navorsing beskou
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gee die MNR 'n definisie wat die MNR as navorsing op die mens beskou.


definieer die MNR navorsingsetiek
gee die MNR algemene filosofiese kwessies en menslike (sowel as antropologiese)
perspektiewe op die etiek van mediese navorsing.



omskryf die MNR mediese regverdiging vir navorsing
Gesonde vrywilligers
Pasiënte



omskryf die MNR wetlike en morele regverdiging vir navorsing
Noodsaaklikheid vir toestemming
Vorm vir toestemming
Vereistes vir toestemming
Vriend van die deelnemer



definieer die MNR navorsingsoptrede
Verantwoordelikheid vir algehele versorging van pasiënte
Delegering en navorsing gedoen deur nie-mediese gesondheidswerkers
Verantwoordelikheid vir die welsyn van navorsingswerkers en laboratoriumpersoneel
Toereikendheid van fasiliteite om navorsing te doen
Privaatheid en vertroulikheid van die deelnemer



omskryf die MNR die navorsingsbeginsels vir die volgende groepe
Navorsing op gesonde vrywilligers
Navorsing op pasiënte



beskryf die MNR etiese kwessies in kwalitatiewe navorsing
Inleiding om begrippe te definieer
Praktiese etiese kwessies in kwalitatiewe navorsing



omskryf die MNR beoordeling van navorsingsetiek
Onafhanklike etiese oorsig
Kennis van betrokkenheid
Klinikus-pasiëntverhouding
Rol en bevoegdheid van die ondersoeker
Navorsingsetiekkomitees
Doelwitte
Wetenskaplike wangedrag
Funksie van die Navorsingsetiekkomitees
Lidmaatskap van die Komitees
Werkswyse
Voorgestelde formaat vir aansoeke by die Navorsingsetiekkomitee
Beoordeling van waarde en risiko's van navorsing
Finansiële transaksies en aanmoedigings
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omskryf die MNR die monitering van navorsingsgedrag
Nasionale etiese liggaam
Besondere rol van die Navorsingsetiekkomitee
Lopende navorsing
Eienaarskap van navorsingsresultate
Navorsingsresultate
Wetlike implikasies en reëlings vir kompensasie
Publikasie en outeurskap
Skakeling met die openbare media



omskryf die MNR internasionale samewerkende navorsing
Aangeleenthede
Etiese beginsels
Medewerkers
Beginsels



lys die MNR riglyne vir epidemiologie
“Publiek” versus “gesondheid”

5.4 Internasionale etiese riglyne
Internasionale riglyne is geformuleer om te verseker dat daar aan gelyke standaarde oor die hele
wêreld voldoen word. Vier dokumente bevat/beheer die etiese standaarde:
Die Verklaring van Helsinki,
Die Belmont Verslag, en die
Nuremberg Kode
“Council for International Organizations of Medical Sciences” (CIOMS)
Alle navorsers in Suid-Afrika behoort bekend te wees met die inhoud van die bogenoemde vier
dokumente, aangesien dit die basis vorm van die MNR-riglyne en dus ook van die riglyne van die
Etiekkomitee van die Noordwes-Universiteit.
5.4.1 Die Verklaring van Helsinki
Hierdie dokument is opgestel deur die vergadering van die World Medical Association in Helsinki in
1964, en word periodiek opgedateer. 'n Kopie van die dokument van die “World Medical Association
Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects” is beskikbaar
by http://www.wma.net/e/policy/b3.htm.
5.4.2 Inleiding tot die Helsinki Verklaring
Die eerste paragraaf van die Helsinki Verklaring lui soos volg: “The World Medical Association has
developed the Declaration of Helsinki as a statement of ethical principles to provide guidance to
physicians and other participants in medical research involving human subjects. Medical research
involving human subjects includes research on identifiable human material or identifiable data.” Dit stel
die omvang van die verklaring aangesien dit verklaar watter stowwe en data deur die verklaring van
Helsinki gedek word.

5.5 Die Belmont Verslag
Die Belmont Verslag is in essensie 'n interpretasie van die Helsinki Verklaring, met:
Volledige beskrywings, wat impliseer dat daar
Minder interpretasie deur individuele navorsers is
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'n Kopie van die Belmont Verslag is beskikbaar by http://www.fda.gov/oc/ohrt/IRBS/belmont.html

5.6 Die Nuremberg Kode
Die Nuremberg Kode is geformuleer na die Nuremberg Militêre Tribunale, waar
onaanvaarbare navorsingspraktyke beklemtoon is,
en kwessies wat aan die lig gekom het tydens die tribunale behandel is.
'n Kopie van die Nuremberg Kode is beskikbaar by http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/nuremberg.html.

5.7 CIOMS
Die Riglyne hou hoofsaaklik verband met etiese regverdiging vir en wetenskaplike geldigheid
van navorsing; etiese beoordelingsreg; ingeligte instemming; kwesbaarheid van individue,
groepe, gemeenskappe en populasies; vroue en navorsingsproefpersone; gelykheid met
betrekking tot nadele en voordele; keuse van kontrole in kliniese proefnemings; vertroulikheid;
skadevergoeding; versterking van nasionale of plaaslike kapasiteit vir etiese beoordeling; en
verantwoordelikhede van borge om gesondheidsorg-dienste te voorsien.
5.7.1 Vrywillige toestemming
Die Nuremberg Militêre Tribunale het dit beklemtoon dat vrywillige toestemming van menslike
proefpersone essensieel is, voor deelname in 'n navorsingstudie.


Die proefpersoon moet die wetlike bevoegdheid hê om toestemming te gee,



Die proefpersoon moet mag van vrye keuse kan uitoefen sonder dwang, bedrog, misleiding, druk,
ooreising of ander verborge vorms van beperking of oorreding.



Die proefpersoon moet
voldoende kennis hê,
die elemente van die betrokke stof verstaan
sodat hy/sy 'n ingeligte beslissing kan maak.



Voordat die proefpersoon toestemming gee, moet hy/sy die volgende kennis hê
Aard van die eksperiment
Duur van die eksperiment
Doel van die eksperiment
Metode en wyse waarop dit uitgevoer gaan word
Alle ongerief en risiko's wat redelikerwys verwag kan word
Effekte op sy/haar gesondheid of persoon wat mag voorkom as gevolg van die deelname aan
die studie.



Bostaande vorm die basis van ingeligte toestemming.
Dit is tans 'n vereiste dat geskrewe ingeligte toestemming van alle deelnemers aan 'n
navorsingstudie verkry moet word.
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6 BYLAES
Bylae 1: NWU se Navorsingsetiekaansoekproses
Bylae 2: NWU se Navorsingsetiekkontrolelys
Bylae 3: NWU se Workwell-besluitnemingsboom
Bylae 4: Voorbeelde van titelbladsye:

Voorbeeld 1:

Verhandeling sonder vraestelle - Afrikaans

Voorbeeld 2:

Verhandeling met vraestelle - Afrikaans

Voorbeeld 3:

Verhandeling sonder vraestelle – Engels

Voorbeeld 4:

Verhandeling met vraestelle - Engels

Voorbeeld 5:

Skripsie - Afrikaans

Voorbeeld 6:

Skripsie - Engels

Voorbeeld 7:

Proefskrif - Afrikaans

Voorbeeld 8:

Proefskrif - Engels
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Bylae 1: NWU se Navorsingsetiekaansoekproses

Handleiding vir nagraadse studie

39

Bylae 2: NWU se Navorsingsetiekkontrolelys

Verklaring rondom Navorsingsetiek vir ‘n opvolg-evaluasie of
studie/ondersoek
(moet voltooi word as deel van die Navorsingsvoorleggingvergadering deur die betrokke student of
studieleier)

Beantwoord asseblief elke vraag deur die korrekte blokkie te merk6:
Ja

Nee

Framework

(REF).

1.

Behels die studie deelnemers wat spesifiek kwesbaar 7 is of wat nie ingeligte
toestemming kan gee nie? (bv. Kinders, mense met leer of ander geestelike of
fisiese gebreke, mense wat in die tronk is, werkloses of anders gekomprimeerde
persone wat moet reageer op u vrae)

2.

Beplan u om van NWU-studente of direkte en sekondêre-/kontrak-personeel in
hierdie navorsing gebruik te maak?

3.

Sal die studie die samewerking van ‟n hekwagter vir die aanvanklike toegang tot
die groepe of individue wat gewin moet word, benodig? (bv. studente by skole,
lede van selfhelpgroepe, inwoners van ‟n verpleeginrigting, die Minister van
Onderwys, ‟n stamhoof of die oudstes van ‟n stam)

4.

Sal dit nodig wees vir deelnemers om deel te neem aan die studie sonder hul wete
en toestemming ten tye van die studie? (bv. onderlangse waarneming van mense)

5.

Sal die studie bespreking van of vrae oor ‟n sensitiewe onderwerp insluit? (bv.
seksuele gedrag, dwelmgebruik, misdaad, teistering, geweld)

6.

Gaan dwelmmiddels, plasebo‟s of ander middele (bv. kosse, vitamines) tydens die
studie aan die deelnemers toegedien word, of gaan die studie ingrypende,
indringende of potensieel-skadelike prosedures van enige aard of enige fisiese,
psigologiese of sosio-ekonomiese intervensie, behels?

7.

Gaan bloed- of weefselmonsters van die deelnemers verkry word?

8.

Kan die studie fisiese, psigologiese of sosiale stres of angstigheid induseer, of kan
die studie leed of negatiewe resultate veroorsaak wat meer is as die risiko‟s8 wat
in die normale gang van die lewe ervaar word?

6 Aangepas vanuit die Economic
www.esrcsocietytoday.ac.uk

and Social Research Council

(2005).

Research Ethics

7 Kwesbare groepe opper spesiale sake rakende ingeligte toestemming en potensiële risiko. “Kwesbare” deelnemers word nie
duidelik gedefinieer nie, maar daar is reeds genoem dat die volgende ingesluit word: “…kinders, gevangenes, swanger vroue,
geestelik-versteurde persone, ekonomies of opvoedkundig benadeelde persone”. (Common Federal Policy, 1991). Weijer en
Emanuel (2000) ervaar deelnemers om kwesbaar te wees indien hulle nie in die posisie is om ongeligte toestemming te verleen
nie weens hul posisie (soos om in die tronk te wees), of dat hul nie oor genoegsame intellek beskik nie (soos kinders of die
geestelik versteurdes). “Kinders” word hier gedefinieer as deelnemers jonger as 18 jaar oud.
8 Risiko: Hierdie moontlike risiko word beskryf as ‟n “…inbreek op privaatheid, verlies aan konfidensialiteit, psigologiese trauma,
indirekte fisiese benadeling, verleentheid, stigmatisering en groepstereotipering” (Oakes, 2002: 449), sowel as risiko‟s aan “…‟n
onderwerp se persoonlike stand, privaatheid, persoonlike waardes en gelowe, hul skakel met hul familie en die wyere
gemeenskap, hul posisie binne beroepsomgewings, sowel as die diverse effekte weens die bekendmaking van inligting wat
verband hou met onwettige, seksuele of afwykende gedrag” (Economic and Social Research Council (ESRC), 2005: 21). Minimale
risiko kan gedefinieer as wanneer “…die waarskynlikheid en grootheid van skade of ongemak verwag binne die voorgenome
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9.

Gaan die studie die identifisering van individue vir opvolg-evaluasie vereis?

10.

Gaan finansiële instrumente (anders as aanvaarbare uitgawes en kompensasie vir
tyd) of oorredingsmiddele van enige aard aan deelnemers aangebied word?

11.

Is dit moontlik dat die beeld van die NWU, die relevante akademiese
departement, u werkgewer, of enige ander instelling insover hul betrokke is of
geaffekteer kan word deur die projek, negatief geaffekteer word deur hierdie
navorsing, of in ‟n slegte lig geplaas mag word?

Indien u nee geantwoord het tot al hierdie vrae, handig die voltooide en getekende vorm tesame met
u titelregistrasie in. Studente behoort ‟n kopie van die vorm te hou en dit inhandig tesame met die
verhandeling/proefskrif.
Indien u ja geantwoord het op enige van die vrae, sal dit nodig wees om in meer besonderhede te
verduidelik hoe u beplan om hierdie etiese aspekte wat mag voortspruit uit u voorstel, aan te spreek.
Hierdie beteken nie dat u nie hierdie navorsing kan doen nie, maar slegs dat die voorstel deur
die Navorsingsetiekkomitee goedgekeur moet word. U behoort u planne vir die aanspreek van die
etiese kwessies wat geopper is deur u voorstel in te handig deur die voltooiing van die Etiese
Toestemmingsvorm
Hierdie
kan
verkry
word
by:
https://intranet.nwu.ac.za/opencms/export/intranet/html/af/in-im-rs/researchethics/index.html
As
alternatief kan u ook „n meer volledige beskrywing van die spesifieke kwessie aanheg by hierdie vorm,
vir bespreking deur die paneel by die Voorleggingsvergadering.
Let asseblief daarop dat dit u verantwoordelikheid is om die NWU se riglyne vir Etiese Navorsing, soos
uiteengesit in die Handleiding vir Nagraadse Studies en enige akademiese of professionele riglyne
tydens die uitvoer van u studies, uit te voer. Hierdie sluit in die verskaffing van toepaslike
inligtingsdokumentasie en toestemmingsbriewe, sowel as die versekering van konfidensialiteit
gedurende die berging van die data. Enige noemenswaardige verandering in die vraag, ontwerp of
uitvoer gedurende die verloop van die navorsing, behoort aan die Studieleier oorgedra te word, en
mag moontlik die invul van ‟n nuwe vorm noodsaak.
Kandidaat
Ek het die NWU se Handleiding vir Nagraadse Studies gelees en is bekend met die
Riglyne vir Navorsingsetiek wat daarin bevat word.

J

N

Naam:
Handtekening:
Promotor
Naam:
Handtekening:

Voorsitter:
Navorsingsvoorleggingskomitee:
Naam:
Handtekening:
Datum:

navorsing nie groter is as, binne en vanuit hulself, dié wat in die daaglikse lewe ervaar word nie” (Code of Federal Regulations,
2005).
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Bylae 3: NWU se Workwell-besluitnemingsboom
Noordwes-Universiteit
Fakulteit vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Studente Verklaring rondom Navorsingsetiek
(moet
voltooi
word
as
Navorsingsvoorleggingvergadering)

deel

van

die

Beantwoord asseblief elke vraag deur die korrekte blokkie te merk9:
Ja

Nee

Framework

(REF).

1. Behels die studie deelnemers wat spesifiek kwesbaar 10 is of wat nie ingeligte
toestemming kan gee nie? (bv. Kinders, mense met leer of ander geestelike of
fisiese gebreke, mense wat in die tronk is, werkloses of anders gekomprimeerde
persone wat moet reageer op u vrae)
2.

Beplan u om van NWU-studente of direkte en sekondêre-/kontrak-personeel in
hierdie navorsing gebruik te maak?

3.

Sal die studie die samewerking van ‟n hekwagter vir die aanvanklike toegang tot
die groepe of individue wat gewin moet word, benodig? (bv. studente by skole,
lede van selfhelpgroepe, inwoners van ‟n verpleeginrigting, die Minister van
Onderwys, ‟n stamhoof of die oudstes van ‟n stam)

4.

Sal dit nodig wees vir deelnemers om deel te neem aan die studie sonder hul wete
en toestemming ten tye van die studie? (bv. onderlangse waarneming van mense)

5.

Sal die studie bespreking van of vrae oor ‟n sensitiewe onderwerp insluit? (bv.
seksuele gedrag, dwelmgebruik, misdaad, teistering, geweld)

6.

Gaan dwelmmiddels, plasebo‟s of ander middele (bv. kosse, vitamines) tydens die
studie aan die deelnemers toegedien word, of gaan die studie ingrypende,
indringende of potensieel-skadelike prosedures van enige aard of enige fisiese,
psigologiese of sosio-ekonomiese intervensie, behels?

7.

Gaan bloed- of weefselmonsters van die deelnemers verkry word?

8.

Kan die studie fisiese, psigologiese of sosiale stres of angstigheid induseer, of kan
die studie leed of negatiewe resultate veroorsaak wat meer is as die risiko‟s 11 wat
in die normale gang van die lewe ervaar word?

9 Aangepas vanuit die Economic
www.esrcsocietytoday.ac.uk

and Social Research Council

(2005).

Research Ethics

10 Kwesbare groepe opper spesiale sake rakende ingeligte toestemming en potensiële risiko. “Kwesbare” deelnemers word nie
duidelik gedefinieer nie, maar daar is reeds genoem dat die volgende ingesluit word: “…kinders, gevangenes, swanger vroue,
geestelik-versteurde persone, ekonomies of opvoedkundig benadeelde persone”. (Common Federal Policy, 1991). Weijer en
Emanuel (2000) ervaar deelnemers om kwesbaar te wees indien hulle nie in die posisie is om ongeligte toestemming te verleen
nie weens hul posisie (soos om in die tronk te wees), of dat hul nie oor genoegsame intellek beskik nie (soos kinders of die
geestelik versteurdes). “Kinders” word hier gedefinieer as deelnemers jonger as 18 jaar oud.
11 Risiko: Hierdie moontlike risiko word beskryf as ‟n “…inbreek op privaatheid, verlies aan konfidensialiteit, psigologiese
trauma, indirekte fisiese benadeling, verleentheid, stigmatisering en groepstereotipering” (Oakes, 2002: 449), sowel as risiko‟s
aan “…‟n onderwerp se persoonlike stand, privaatheid, persoonlike waardes en gelowe, hul skakel met hul familie en die wyere
gemeenskap, hul posisie binne beroepsomgewings, sowel as die diverse effekte weens die bekendmaking van inligting wat
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9.

Gaan die studie die identifisering van individue vir opvolg-evaluasie vereis?

10.

Gaan finansiële instrumente (anders as aanvaarbare uitgawes en kompensasie vir
tyd) of oorredingsmiddele van enige aard aan deelnemers aangebied word?

11.

Is dit moontlik dat die beeld van die NWU, die relevante akademiese departement,
u werkgewer, of enige ander instelling insover hul betrokke is of geaffekteer kan
word deur die projek, negatief geaffekteer word deur hierdie navorsing, of in ‟n
slegte lig geplaas mag word?

Indien u nee geantwoord het tot al hierdie vrae, handig die voltooide en getekende vorm tesame met
u titelregistrasie in. Studente behoort ‟n kopie van die vorm te hou en dit inhandig tesame met die
verhandeling/proefskrif.
Indien u ja geantwoord het op enige van die vrae, sal dit nodig wees om in meer besonderhede te
verduidelik hoe u beplan om hierdie etiese aspekte wat mag voortspruit uit u voorstel, aan te spreek.
Hierdie beteken nie dat u nie hierdie navorsing kan doen nie, maar slegs dat die voorstel deur
die Navorsingsetiekkomitee goedgekeur moet word. U behoort u planne vir die aanspreek van die
etiese kwessies wat geopper is deur u voorstel in te handig deur die voltooiing van die Etiese
Toestemmingsvorm
Hierdie
kan
verkry
word
by:
https://intranet.nwu.ac.za/opencms/export/intranet/html/af/in-im-rs/researchethics/index.html
As
alternatief kan u ook „n meer volledige beskrywing van die spesifieke kwessie aanheg by hierdie vorm,
vir bespreking deur die paneel by die Voorleggingsvergadering.
Let asseblief daarop dat dit u verantwoordelikheid is om die NWU se riglyne vir Etiese Navorsing, soos
uiteengesit in die Handleiding vir Nagraadse Studies en enige akademiese of professionele riglyne
tydens die uitvoer van u studies, uit te voer. Hierdie sluit in die verskaffing van toepaslike
inligtingsdokumentasie en toestemmingsbriewe, sowel as die versekering van konfidensialiteit
gedurende die berging van die data. Enige noemenswaardige verandering in die vraag, ontwerp of
uitvoer gedurende die verloop van die navorsing, behoort aan die Studieleier oorgedra te word, en
mag moontlik die invul van ‟n nuwe vorm noodsaak.
Kandidaat
Ek het die NWU se Handleiding vir Nagraadse Studies gelees en is bekend met die
Riglyne vir Navorsingsetiek wat daarin bevat word.

J

N

Naam:
Handtekening:
Promotor
Naam:
Handtekening:

Voorsitter:
Navorsingsvoorleggingskomitee:
Naam:

verband hou met onwettige, seksuele of afwykende gedrag” (Economic and Social Research Council (ESRC), 2005: 21). Minimale
risiko kan gedefinieer as wanneer “…die waarskynlikheid en grootheid van skade of ongemak verwag binne die voorgenome
navorsing nie groter is as, binne en vanuit hulself, dié wat in die daaglikse lewe ervaar word nie” (Code of Federal Regulations,
2005).
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Voorbeeld 1: Verhandeling sonder vraestelle – Afrikaans

Titel

Voorletters en van
STUDENTENOMMER

Verhandeling voorgelê vir die graad Magister Scientiae in Dierkunde
aan die (kampusnaam) van die Noordwes-Universiteit

Studieleier:

Titel, voorletters en van

Medestudieleier:

Titel, voorletters en van

Maand en jaar
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Voorbeeld 2: Verhandeling met vraestelle – Afrikaans

Titel

VOORLETTERS EN VAN
STUDENTENOMMER

Verhandeling voorgelê ter gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad
Magister Commercii in Internasionale Handel en Bemarking aan die (kampusnaam) van die
Noordwes-Universiteit

Studieleier:

Titel, voorletters, van

Maand en jaar
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Voorbeeld 3: Verhandeling sonder vraestelle – Engels

Title

INITIALS AND SURNAME
STUDENTNUMBER

Dissertation submitted in fulfilment of the requirements for the degree Master of Science in
Applied Mathematics at the (campus name) of the North-West University

Supervisor:

Title, initials, surname

Month and year
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Voorbeeld 4: Verhandeling met vraestelle – Engels

Title

INITIALS AND SURNAME
STUDENTNUMBER

Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree Master of
Science in Marine Biology at the (campus name) of the North-West University

Supervisor:

Title, initials, surname

Month and year

Handleiding vir nagraadse studie
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Voorbeeld 5: Skripsie – Afrikaans

Titel

VOORLETTERS EN VAN
STUDENTENOMMER

Skripsie voorgelê ter gedeeltelike nakoming van die vereistes vir die graad Honneurs
Baccalaureus Commercii in Bedryfsekonomie aan die (kampusnaam) van die NoordwesUniversiteit

Studieleier:

Titel, voorletters, van

Maand en jaar

Handleiding vir nagraadse studie
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Voorbeeld 6: Skripsie – Engels

Titel

INITIALS AND SURNAME
STUDENTNUMBER

Mini dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree Bachelor of
Science (Honours) in Statistics at the (campus name) of the North-West University

Supervisor:

Title, initials, surname

Month and year

Handleiding vir nagraadse studie
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Voorbeeld 7: Proefskrif – Afrikaans

Titel

VOORLETTERS EN VAN
STUDENTENOMMER

Proefskrif voorgelê vir die graad Philosophiae Doctor in Inligtingstegnologie aan die
(kampusnaam) van die Noordwes-Universiteit

Promotor:

Titel, voorletters en van

Medepromotor:

Titel, voorletters en van

Maand en jaar
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Voorbeeld 8: Proefskrif – Engels

Title

INITIALS AND SURNAME
STUDENTNUMBER

Thesis submitted for the degree Doctor of Philosophy in Ethics at the (campus name) of the
North-West University

Promoter:

Title, initials, surname

Co-promoter:

Title, initials, surname

Month and year
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