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ONS STORIE
Die Universiteit Stellenbosch (US) is
diepgewortel in Afrika, maar strek sy
reikwydte regoor die wêreld. Oor die
afgelope eeu het dit ontwikkel tot ’n SuidAfrikaanse hoër-onderwysinstelling met
die visie om een van Afrika se voorste
navorsingsintensiewe universiteite te wees
wat wêreldwyd as uitnemend, inklusief en
innoverend erken word en waar ons kennis
tot diens van die samelewing bevorder.
Soos gestel in sy missie, wil die US
uitmuntende studente lok, talentvolle
personeel aanstel en ’n wêreldklasomgewing
bied; dit is ’n plek wat met die wêreld
verbind is en gemeenskappe plaaslik, op die
vasteland en in die res van die wêreld verryk
en transformeer. Die Universiteit se waardes
– uitnemendheid, deernis, billikheid,
verantwoordbaarheid en respek – hou
verband met die oortuigings en houdings wat
die instelling se gedrag rig. Die waardes is almal
ewe belangrik, is onderling verbind en dien as
grondslag vir die US se etiekkode.
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Toe die US op 2 April 1918 tot stand
gekom het, was daar vier fakulteite (Lettere,
Wetenskap, Opvoedkunde en Landbou),
503 studente en 40 dosente; vandag is dit die
tuiste van tien fakulteite wat oor vyf kampusse
heen versprei is met ’n energieke en diverse
studentegemeenskap van meer as 32 000
voor-en nagraadse studente, wat meer as 4 000
internasionale studente uit 100 verskillende
lande insluit. Die Universiteit het sowat
3 300 voltydse personeellede en meer as
300 ná-doktorale genote.
Die US (of Maties, soos dit alom bekend is)
het in 2018 sy Visie 2040 bekendgestel, sowel
as ’n strategiese raamwerk met die kerndoel
om ’n florerende universiteit te skep, om ’n
transformerende studente-ervaring te bied,
om doelgerigte vennootskappe en inklusiewe
netwerkte te bou, om genetwerkte en
samewerkende onderrig en leer te bevorder,
om navorsing vir impak te onderneem, en
om die Universiteit as ’n voorkeurwerkgewer
te posisioneer.

10

5

KAMPUSSE

FAKULTEITE

405

301-350

QS WORLD
UNIVERSITY
RANKINGS

TIMES HIGHER
EDUCATION WORLD
UNIVERSITY RANKINGS

posisie op die 2019

posisie op die 2019

US KORPORATIEWE PROFIEL | 3

4 | US KORPORATIEWE PROFIEL

WIE
ONS IS
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ONS VISIE
Die Universiteit Stellenbosch (US) sal Afrika se voorste navorsingsintensiewe universiteit wees wat wêreldwyd as uitnemend, inklusief
en innoverend erken word en waar ons kennis tot diens van die
samelewing bevorder.

ONS WAARDES
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baa
rh
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Beleefdheid in ons
onderlinge en openbare
diskoers, behoorlike
inagneming van almal se
vryheid, gelykheid en
waardigheid, en respek
vir die omgewing

Re s p e k
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Restitusie in reaksie op
ons vorige nalatenskap
en regverdigheid in
ons strewes

id

Verantw oord

Die aanvaarding van
die hoogste vlak van
verantwoordelikheid
vir ons optrede

Erkenning van en
besorgdheid oor die
welstand van al ons
studente en personeel

li k h e

Akademiese vryheid
om kennis na te jaag
wat aan die hoogste
standaarde van
integriteit, vernuwing
en relevansie voldoen

B il

Ui
tn

Ons waardes hou verband met die oortuigings en houdings wat ons
gedrag rig (“ons handelingsriglyne”). Die waardes is almal ewe belangrik,
is onderling verbind en dien as grondslag vir die US se etiekkode.

ONS MISSIE
Die US is ’n navorsingsintensiewe universiteit wat uitmuntende
studente lok, talentvolle personeel aanstel en ’n wêreldklasomgewing
bied; ’n plek wat met die wêreld verbind is en gemeenskappe plaaslik,
op die vasteland en in die res van die wêreld verryk en transformeer.

ONS KENMERKE
Ons kenmerke definieer die eienskappe en karaktertrekke van die
Universiteit. Die volgende agt kenmerke vergestalt waarvoor ons staan:

ALLESOMVATTENDE
IMPAK

SOEPEL ,
AANPASBAAR
EN RESPONSIE F

KENMERKE
SISTEMIESE
VOLHOUBAARHEID

ORGANISATORIESE
KULTUUR WAT OP
GEMEENSKAPLIKE
WAARDES GEBOU IS

SAMEWERKENDE
AARD EN
BENADERING

STRATEGIESE
FOKUS MET ‘N
GEMEENSK APLIKE VISIE

ENTREPRENEUR SDENKE
PROFESSIONALITEIT
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STRATEGIESE
RAAMWERK
Die Strategiese Raamwerk 2019–2024 verwoord ons visie, missie
en strategiese keuses, en bied ’n breë raamwerk waarbinne die
US hom as ’n toonaangewende navorsingsintensiewe universiteit
posisioneer. Ons kern strategiese temas is:

1

4
’n Florerende
Universiteit Stellenbosch

2

Genetwerkte en
samewerkende
onderrig en leer

5
’n Transformerende
studente-ervaring

Navorsing vir impak

6

3
Doelgerigte vennootskappe
en inklusiewe netwerke
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Voorkeurwerkgewer

BEHEERSTRUKTURE
Die samestelling en funksionering van universiteitsbeheerstrukture word deur
die Suid-Afrikaanse Wet op Hoër Onderwys, 1997 (Wet 101 van 1997), en
institusionele verordenings of statute bepaal. Die US het vyf statutêre beheerliggame:
Die Raad bestuur die US se bates en bepaal die institusionele strategie
en akademiese en operasionele beleidsrigtings, soos byvoorbeeld die
diensvoorwaardes van die personeel en bestuur en die toelatings- en
taalbeleid. Die Raad bestaan uit 30 interne en eksterne belanghebbendes.
Die Senaat is verantwoordbaar teenoor die Raad vir die US se akademiese
en navorsingsfunksies, soos eksamens, voorwaardes vir die verwerwing van
grade, diplomas en sertifikate, aanstelling van senior akademiese personeel
en die akademiese departemente in fakulteite. Lede van die Senaat sluit die
rektor en sy bestuurspan, die registrateur, die Universiteit se professore, ander
gekose akademici, administratiewe en tegniese personeel en vier gekose lede
van die Studenteraad.
Die Studenteraad (SR) verteenwoordig die studente se belange op die
Universiteitsraad, ander universiteitsliggame en nasionale en internasionale
studenteliggame. Die SR het sy eie grondwet wat sy lidmaatskap en samestelling
reguleer en ampsdraers word jaarliks verkies.
Die Konvokasie bestaan uit alle gegradueerdes van die US, voltydse en
afgetrede akademiese personeel en alle diplomate. Die rol van die Konvokasie is
om te verseker dat oudstudente die geleentheid gegun word om hul insette oor
universiteitsake te lewer en om hul verbintenis met die Universiteit te behou.
Die Institusionele Forum is ’n breë verteenwoordigende liggaam wat die Raad
oor die implementering van die Wet op Hoër Onderwys, sowel as beleid oor
ras- en geslagsregverdigheid, die keuring van kandidate vir senior bestuursposisies,
gedragskodes, mediasie en prosedures vir dispuutoplossing adviseer.
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Wes-Kaap, Suid-Afrika
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KAMPUSSE
1. Stellenbosch Hoofkampus
Die oudste en grootste US-kampus is geleë in die geskiedkundige Stellenbosch met sy lanings
eikebome langs die strate, 50 km vanaf Kaapstad. Die hoofkampus huisves onder meer die
administratiewe kern, agt van die tien akademiese fakulteite, twee konsertsale, ’n 430-sitplek
teater, 31 studentekoshuise, die botaniese tuin en die Danie Craven-sportstadion.
2. Tygerberg
Hierdie kampus is die tuiste van die US se Fakulteit Geneeskunde en Gesondheids
wetenskappe en sluit ook die Tygerberg- akademiese hospitaal in. Dit is sowat 20 km vanaf
Kaapstad se middestad in Bellville in die Kaapse noordelike voorstede geleë. Afgesien van die
hospitaal, beskik die kampus ook oor ’n kliniese gebou, laboratoriums, ’n mediese biblioteek,
vaardigheidslaboratorium en vyf koshuise.
3. Bellville Park
Dit is die tuiste van die Universiteit se Bestuurskool en is in Tygervallei, halfpad tussen
Stellenbosch en die Kaapse middestad geleë. Die kampus, bo-op ’n koppie geleë met ’n
indrukwekkende uitsig, is ook die tuiste van die Universiteit se Deeltydse Studie-afdeling en
Kleinsake-akademie, wat sake-opleiding aan klein ondernemings bied.
4. Ukwanda Landelike Kliniese Skool, Worcester
Die nuutste en kleinste van die vyf kampusse het in 2010 geopen om mediese en gesondheidsorgstudente bloot te stel aan die omstandighede en uitdagings van gesondheidsorg in die landelike
gebiede van Suid-Afrika. Dié kampus, wat ongeveer 80 km van Stellenbosch geleë is, is in 2012
voltooi en is reg langs die Worcester-streekhospitaal en ’n spesialis-tuberkulosefasiliteit.
5. Saldanha-kampus
Saldanha, wat sowat 150 km van Kaapstad en 170 km van Stellenbosch langs die Weskus geleë is, is
die verste van die US se vyf kampusse. Dit is die tuiste van die Fakulteit Krygskunde, wat weer
op sy beurt deel uitmaak van die Suid-Afrikaanse Militêre Akademie, en beskik oor ultra-moderne
onderriglokale en verblyf vir toekomstige militêre leiers.
US KORPORATIEWE PROFIEL | 11
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STUDEER BY
STELLENBOSCH
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LEER-GERIGTE BENADERING
Die Universiteit Stellenbosch (US) is op ’n reis van genetwerkte en samewerkende onderrig
en leer deur leergemeenskappe te skep waar studente, personeel en alumni sinvolle leer
kan ervaar. Ons bevorder ’n leergerigte benadering tot onderrig, met die klem op leer as ’n
vennootskap, wat studente as medeskeppers van kennis en leeromgewings beskou. Binne ’n
leergerigte benadering werk onderrigaktiwiteite kennisbou in die hand en word studente aktief
by hul eie leer betrek. Genetwerkte en samewerkende leer skep ’n omgewing wat intellektuele
weetgierigheid aanmoedig, wat ’n noodsaaklike vaardigheid vir volgehoue kritiese en kreatiewe
denke is. Die US bied uitnemende en sosiaal-relevante tersiêre akademiese programme aan wat
studente van wêreldgehalte oplewer wat gereed en bekwaam is om ’n verskil te maak.

ONDERRIGMODUSSE
Die tradisionele modus van onderrig by die US is klaskamer-gebaseerde kontakonderrig, maar
daar lê ook geweldige krag in die aanwending van die nuutste tegnologie om gemeenskappe
met mekaar te verbind en te laat netwerk vir interaktiewe en samewerkende leer. Die US
se kennismarkte brei steeds uit danksy die instelling se kundigheid in interaktiewe satellietgebaseerde tegnologie, massiewe oop-aanlynkursusse (MOOC’s), internettoegang in lesingsale,
regstreekse stroomuitsendings, en selfoontoepassing van die institusionele leerbestuurstelsel
SUNLearn. Deur sy Telematiese Dienste versterk die US die virtuele mobiliteit van studente
wat geografies verspreid is ten einde hul deelname aan die Universiteit se programme te verbreed.

9 004

KWALIFIKASIES
IN 2018 TOEGEKEN
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308

DOKTORSGRADE
IN 2018 TOEGEKEN

FAKULTEITE
Die US het tien fakulteite wat ’n verskeidenheid programme aanbied (hieronder word
sommige van die vakke gelys):
Fakulteit AgriWetenskappe: Landbou-ekonomie, Veekunde, Bewaringsekologie,
Voedselwetenskap, Bos- en Houtkunde, Wingerd- en Wynkunde, Grondkunde
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: Rekeningkunde, Ekonomie,
Bedryfsielkunde, Logistiek, Statistiek en Aktuariële Wetenskap
Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe: Geneeskunde, Chirurgiese
Wetenskappe, Patologie, Huisarts- en Noodgeneeskunde, Biomediese Wetenskappe,
Arbeidsterapie, Fisioterapie
Fakulteit Ingenieurswese: Siviele Ingenieurswese, Elektriese en Elektroniese
Ingenieurswese, Bedrysingenieurswese, Meganiese en Megatroniese Ingenieurswese,
Prosesingenieurswese
Fakulteit Krygskunde: Veiligheids- en Afrikastudie, Tegnologie en Verdedigingsbestuur,
Organisatoriese en Hulpbronnebestuur, Militêre Strategie, Geskiedenis
Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe: Tale, Geskiedenis, Filosofie, Sielkunde,
Sosiologie en Sosiale Antropologie, Kunste (drama, musiek en visuele kunste), Joernalistiek,
Politieke Wetenskap
Fakulteit Natuurwetenskappe: Biochemie, Plant- en Dierkunde, Chemie en
Polimeerwetenskap, Aardwetenskap, Wiskundige Wetenskappe, Rekenaarwetenskap,
Mikrobiologie, Fisika
Fakulteit Opvoedkunde: Kurrikulumstudie, Opvoedingsbeleidstudie,
Opvoedkundige Sielkunde, Sportwetenskap
Fakulteit Regsgeleerdheid: Privaatreg, Publiekreg, Handelsreg, Strafreg,
Belastingreg, Arbeidsreg
Fakulteit Teologie: Ou en Nuwe Testament, Praktiese Teologie en Missiologie,
Sistematiese Teologie
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STUDIEFASILITEITE
Verskeie fasiliteite is reeds op die US se kampusse gebou om veilige leerspasies
aan studente te voorsien en studie op kampus te fasiliteer. Die US se
hoofbiblioteek spog met ’n leerruimte wat ’n innoverende en stimulerende
leeromgewing skep en ’n lewendige uitbreiding van die lesingsaal is. ’n Spesiale
navorsingruimte vir meesters- en doktorale studente is op die onderste vlak
van die biblioteek geleë. Afgesien van die hoofbiblioteek, is daar nog vyf takke:
Ingenieurswese en Bosbou, Musiek, en Teologie biblioteke op Stellenbosch,
die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskap op die Tygerbergkampus, en die Bestuurskool op die Bellville Park-kampus. Alle fakulteite het
rekenaargebruik-areas, terwyl die Studiesentrum studente toelaat om ná-ure te
studeer en verskaf ook hoë-spoed internet. Twee nawe (hubs), amaMaties en
Wimbledon, het toegewyde studiespasies waar studente ná ure kan ontmoet
om groepwerk te doen of in stilte kan studeer.

STUDIEHULP
Die konsep van verbintenis word ook deurgetrek na die ondersteuningsdienste
wat binne en buite die lesingsale tot studente se beskikking is. Studente word
aangemoedig om by die breër universiteitsgemeenskap betrokke te raak
deur die studente-organisasie Connect en Maties Gemeenskapdiens, asook
deur diensleer en gemeenskapsinteraksie binne hul vakgebiede. Noodsaaklike
psigoterapeutiese dienste, ’n 24-uur krisisdiens, ontwikkelingswerksessies en
ondersteuningsgroepe help studente om die uitdagings van die lewe op kampus
te oorkom. Daar is ook ondersteuningsdienste beskikbaar vir studente met
spesifieke leerbehoeftes, hetsy gestremdhede of gespesialiseerde leerbehoeftes.
Daarby word studente se vordering deurlopend dopgehou, wat beteken dat
diegene wat onderpresteer of spesiale hulp nodig het, vroegtydig uitgeken en
bygestaan kan word.
16 | US KORPORATIEWE PROFIEL

TAAL
Die US se Taalbeleid bevorder veeltaligheid sonder uitsluiting. Die wyer
implementering van parallel-medium onderrig en ’n tolkdiens, tesame
met doelgerigte bemarking en werwing dra by tot studentediversiteit.
Die uitbreiding van die parallel-medium taalaanbieding bied aan
studente die geleentheid om in die taal van hul keuse te studeer
en dit ondersteun veeltaligheid. Die Taalsentrum speel ’n belangrike
rol in die bevordering van veeltaligheid deur aan studente en personeel
die nodige taalondersteuning te bied.
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NAVORSING
VIR IMPAK
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SAMEWERKENDE NAVORSING
By die Universiteit Stellenbosch (US) doen ons navorsing wat ’n
wetenskaplike, ekonomiese, sosiale, vakkundige en kulturele impak maak.
Ons fokus op interdissiplinêre navorsing wat die samelewing landswyd,
op die vasteland en wêreldwyd tot voordeel strek. Dit word gedoen
deur samewerkende en interdissiplinêre ondersoekende navorsing. Die
US is verbind tot uitnemendheid in vakkundige navorsing, omdat dit die
grondslag vir toegepaste en verplasingsnavorsing vorm. Die Universiteit
is ’n stigterslid van die Alliansie van Afrika-navorsingsuniversiteite, wat
fokus op samewerkende navorsingsprojekte vir personeel, ’n doktorale
navorsingsimposium vir studente as ’n platform om hul navorsing ten toon
te stel en gesprekke daaroor te voer, asook ’n kapasiteitsbouprogram wat
die vermoëns van navorsingsbestuurders en hul sentrums versterk. Die
US het meer as 2 500 aktiewe navorsingskontrakte, waarvan 963 nuwe
kontrakte in 2018 verwerk is.

NAVORSINGSUITSETTE
Die US bly die mees produktiewe instelling in Suid-Afrika wat sy geweegde
navorsingsuitsette per kapita betref. Volgens die nasionale Departement van
Hoër Onderwys en Opleiding se amptelike verslag oor 2017 se publikasies
(in 2018 geassesseer) was die geweegde navorsingsuitset per voltydse
US-personeellid 3,26. Die US se publikasie-uitset per kapita was 1,68,
wat een van die hoogste navorsingsuitsetsyfers per voltydse akademiese
personeellid in Suid-Afrika is.
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SENTRUMS VAN
UITNEMENDHEID

46

Die US is die tuiste van sewe Sentrums van
Uitnemendheid, waarvan vier deur die nasionale
Departement van Wetenskap en Tegnologie gevestig
is. Hierdie sentrums stel navorsers in staat om
interdissiplinêr en tussen instellings saam te werk
aan langtermynprojekte deur beskikbare kapasiteit en
hulpmiddele te gebruik. Hierdie projekte is plaaslik
relevant en internasionaal mededingend en dra by tot
navorsingsuitnemendheid en kapasiteitbou.

7

NAVORSINGS
LEERSTOELE

SENTRUMS VAN
UITNEMENDHEID

NAVORSINGS
LEERSTOELE
Die US huisves 46 navorsingsleerstoele, waarvan
29 SARChi-leerstoele is, wat onder die Nasionale
Navorsingstigting (NNS) val en deur die nasionale
Departement van Wetenskap en Tegnologie (DWT)
befonds word. Sommige van hierdie leerstoele word
in vennootskap met ander Suid-Afrikaanse universiteite
bestuur. Hierdie leerstoele fokus op areas waarin die US
as leier gereken word. Die Universiteit het ook nog 18
leerstoele wat deur ander borge befonds word. Onlangs
is drie nuwe DWT-NNS-navorsingsleerstoele aan die US
toegeken in Suikerriet Bio-verfyning, Innovasie-rehabilitasie,
asook Kos, Omgewing, Voeding en Gesondheid.

963

NUWE NAVORSINGS
KONTRAKTE IN 2018
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US KENNISGIDS
Die US Kennisgids, ’n werktuig wat deur ’n aantal van die Universiteit se afdelings saam ontwikkel
is, se oogmerk is om die US se kundigheid aan die wêreld bekend te stel deur middel van ’n
webkonsole wat prominent op die instelling se webtuiste beskikbaar is (http://www0.sun.ac.za/
knowledge_directory/). Die gids hou verskeie voordele in: dit stel nie net potensiële nasionale
en internasionale navorsings- en bedryfsvennote in staat om na kundiges by die US te soek nie,
maar dit bevorder ook interdissiplinêre samewerking tussen die Universiteit se eie navorsers. Die
gids bevat navorsers se biografieë en skakels na hul navorsingspublikasies.

INKOMSTE UIT VENNOOTSKAPPE
Om volhoubare navorsingsinkomste deur navorsingsvennootskappe te genereer is een van die
US se hoofdryfvere vir werk-geïntegreerde leer. Ons is ook aktief besig om verhoudings te
bou wat beide derde-stroom inkomste deur kontraknavorsing en vierde-stroom inkomste deur
filantropiese skenkings kan genereer.

N-DOKTORALE GENOOTSKAPPE
Ná-doktorale genote bly ’n noodsaaklike komponent van ons navorsingskohort en het ’n
beduidende impak op die US se navorsingsuitsette. Die aantal ná-doktorale genootskappe
wat by die Universiteit geregistreer is, het sedert 2015 met 40% toegeneem, met 308 wat
in 2018 geregistreer is. Sowat 50% van hierdie groep is internasionale genote.

459

NNS-GEGRADEERDE NAVORSERS,
WAARVAN 12 A-GRADERINGS
(hulle word as wêreldleiers in hul vakgebied beskou)
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STUDENTELEWE
OP KAMPUS
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STUDENTEGEMEENSKAPPE
Die Universiteit Stellenbosch (US) heg waarde aan sy studente en is daartoe verbind om ’n
transformerende studente-evaring aan elkeen te bied. Ons wil verseker dat die Universiteit
toeganklik is vir kwalifiserende studente uit alle agtergronde, insluitend studente wat hindernisse
moet oorkom om toegang tot universiteitsopleiding te kry. Studentelewe by Stellenbosch is ’n
reis – van ons eerste ontmoeting met voornemende studente totdat hulle hul graad kry en die
rol van alumni aanneem. Ons bied dus groeigeleenthede aan alle voor- en nagraadse studente,
wat leiding, ondersteuning en dienste insluit om hulle in staat te stel om sukses te behaal. Verskeie
soorte studenteverblyf word aangebied met die doel om studente se universiteitsbelewenis nog
beter te maak. Studente kan by voorgraadse of senior koshuise inwoon, of deel word van een van
die Privaat Studente-organisasie se wyke en klusters, of hulle kan by een van die Luister, Leef en
Leer-huise inwoon. Van die geriewe wat by die koshuise beskikbaar is, sluit in netwerkpunte om
rekenaars aan die US se netwerk te koppel, elektroniese inligtingsbronne, en internet en webgebaseerde e-leer hulpmiddels. Gemeenskaplike leefareas laat studente toe om sosiaal te verkeer,
TV te kyk of sommer net te ontspan.

KLUSTERS
Of studente privaat woon en of hulle by ’n universiteitskoshuis inwoon, hulle is deel van ’n
klustergemeenskap wat studente-toegang bevorder. Alle studente behoort van hul eerste dag as ’n
Matie aan ’n kluster. Dit is ’n plek van samehorigheid en ’n huis weg van die huis af. Die US het sewe
klustergemeenskappe wat deur die geografiese ligging van die kleiner gemeenskappe (koshuise)
binne die klusters bepaal word. Klusters skep fisieke ruimtes op kampus waar studente wat nie
op die kampus self woon nie, inwonende studente kan ontmoet en by hulle kan inskakel. Hierdie
ruimtes is kluster-hubs (of nawe) waar studente saam kan studeer en eet.

26 | US KORPORATIEWE PROFIEL

MENTORPROGRAM
Die doel van die US se studentementorprogram is
om eerstejaarstudente te help om hul plek binne die
groter gemeenskap van klusters en koshuise te vind.
Die aanpassing by ’n nuwe tuiste, ’n nuwe omgewing
en ’n nuwe gemeenskap bo en behalwe die begin van
’n nuwe akademiese loopbaan kan baie stresvol en
uitdagend wees. Ons mentors help om die oorgang
na en aanpassings by tersiêre studies makliker en so
opwindend en maklik as moontlik te maak.

362

US-STUDENTE IN
INTERNASIONALE
UITRUILPROGRAMME

VOORLIGTING EN
ONTWIKKELING
Die US bied dinamiese en student-gesentreerde
sielkundige ontwikkeling- en ondersteuningsdienste aan
studente om ’n bydrae te maak tot elke studente se
transformerende ervaring deur groeigeleenthede aan
alle voor- en nagraadse studente te bied. Dié funksies
sluit in akademiese berading, beroepsbegeleiding
en -ontwikkeling, individuele en/of groepsterapie,
ontwikkelingswerksessies en ondersteuning aan
studente met spesiale leerbehoeftes. Uitgesoekte
spesialiste op die gebied van sielkunde, psigometrie en
maatskaplike werk streef daarna om in die behoeftes
van die universiteitsgemeenskap te voorsien.

3 523

INTERNASIONALE
STUDENTE

31 765

VOORGRAADSE,
GELEENTHEIDS- EN
NAGRAADSE STUDENTE
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MATIES SPORT
Die US spog met ’n lang en trotse sporttradisie. Maties Sport se strewe is om uitnemendheid op
beide akademiese en sportgebied by talentvolle studente-atlete te kweek, terwyl dit ook sosiale
kohesie en deelname aan ’n aktiewe leefstyl onder studente en personeel bevorder. Maties Sport
het sewe hoë-prestasie of prioriteitsportkodes geïdentifiseer, naamlik atletiek, krieket, sokker,
hokkie, netbal, rugby en swem. Die Universiteit se sport- en ontspanningsgeriewe is tot die
beskikking van studente, personeel en die publiek. Dit sluit ’n atletiekstadion met 14 000 sitplekke en
spreiligte, twee Astro- kunsmatige grasvelde met spreiligte, nege hokkievelde, ses krieketvelde, nege
muurbalbane, agt netbalbane, vyftien rugbyvelde, 27 tennisbane en ses klubhuise, sowel as Maties se
Gesondheid- en Fiksheidsentrum in.

KO-KURRIKULRE ERVARING
Die ko-kurrikulêre ervaring (buite-klas-ervaring) by die US help om studente op die
werksomgewing voor te berei en fokus op aktiwiteite binne en buite die lesingsaal. Ons doel
is om gegradueerdes te kweek wat doeltreffend en krities kan dink, wat diepte in ’n bepaalde
kennisveld bereik het en wat ’n kritiese waardering het vir die maniere waarop ons kennis en
begrip van die heelal, van die samelewing en van onsself verkry. Die draad wat kurrikulum- en kokurrikulêre ruimtes by die US aanmekaar verbind, is die inprenting van die US se eienskappe van
gegradueerdes in die leeruitkomste van alle programme. Verskeie geakkrediteerde kortkursusse in
leierskapontwikkeling word deur die Sentrum vir Studenteleierskap en -strukture aangebied.

STUDENTEVERENIGINGS
Verenigings lewer ’n groot bydrae tot die studentelewe op kampus deur ’n omgewing vir studente te
skep om nuwe mense wat dieselfde belangstellings of idees het te ontmoet en dit help studente om
’n gebalanseerde kampuslewe te lei. Oor die verloop van jare is daar ’n verskeidenheid verenigings op
die kampus gevestig wat onder meer op sosiale bewustheid (omgewing, geslag), geloof en spiritualiteit,
kultuur, stokperdjies en die kunste (musiek, dans en fotografie), die akademie (Golden Key, redenaars)
en gemeenskapsdiens fokus.
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VENNOOTSKAPPE
EN NETWERKE
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SOSIALE IMPAK
Ten einde geïnspireer te word en ander te inspireer, skakel en werk
die Universiteit Stellenbosch (US) saam met belanghebbendes,
die gemeenskappe wat ons dien, nywerhede, die regering en ons
universiteitsvennote op ’n plaaslike en streeksvlak, asook in Afrika en
wêreldwyd. As ’n tersiêre instelling is die US verbind tot Suid-Afrika en
Afrika. Terselfdertyd is ons uiters bewus van die rol wat ons speel in en in
verhouding tot die internasionale arena. Ons benadering tot samewerking
en skakeling stem ooreen met ons waardes van respek, deernis en
billikheid. Die fokus is om verandering teweeg te bring deur wedersyds
voordelige bande, samewerking en vennootskappe tussen die Universiteit
(personeel, studente, alumni) en eksterne gemeenskapsvennote in die
regering, nywerheid en verskillende instellings in die samelewing op
plaaslike sowel as internasionale vlak. Sosiale impak word aangevoer op
die grondslag van die Universiteit se kennis, akademiese kundigheid en
gemeenskappe se wysheid en ondervinding. Ons prioritiseer die aktiewe,
verantwoordelike en kritiese burgerskap van ons studente en personeel
deur innoverende en uitmuntende praktyke.

170

SOSIALEIMPAKPROJEKTE
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400

SAMEWERKINGSPROJEKTE
IN AFRIKA

VENNOOTSKAPPE
In Stellenbosch: Die doel van die US se vennootskap met die e’Bosch-erfenisprojek
is om wedersydse respek en vertroue te skep en om die inwoners van Stellenbosch te
verenig. Een van die uitkomste van hierdie vennootskap was die 15 vrywilligers wat die
2017-kursus vir gemeenskapsleiers, geborg deur e’Bosch, suksesvol voltooi het. Die kursus
het gemeenskapsleiers toegerus om eienaarskap van ontwikkeling in hul eie gemeenskappe
te aanvaar. Nog ’n belangrike gemeenskapvennootskap is die tweemaandelikse RektorBurgemeestersforum, ’n gesamentlike struktuur wat uit akademici van die US en ampsdraers en
beamptes van die Stellenbosch-munisipaliteit bestaan en saamwerk tot voordeel van die hele
dorp en gemeenskap.
In die Wes-Kaap: Die Universiteit het ook formele gemeenskapskakelingprogramme reg
oor die Wes-Kaap en is voortdurend besig om nuwe en bestaande vennootskappe aan te
gaan en in stand te hou deur die Afdeling Sosiale Impak. Bande met die Kaapse Konsortium
vir Hoëronderwys (CHEC) in die staande komitees van CHECH Wes-Kaap en CHEC-Stad
Kaapstad is versterk, terwyl memoranda van verstandhouding met die munisipaliteite van
Saldanhabaai, Hessequa, Drakenstein, Eden, Kaapse Wynland en Breedevallei in 2017
gesluit is.
Wreldwyd: Die US se visie om vennootskappe op verskeie vlakke te bou, word deur
’n wye netwerk van meer as 150 formele internasionale vennootskappe reg oor die wêreld
ondersteun. Die grootste aantal vennootskappe is in 39 lande buite Afrika, terwyl die US
ook 19 vennootskappe in Afrika het. Nuwe geografiese gebiede waar skakeling plaasvind,
sluit ’n doelbewuste skuif na groter samewerking met die globale Suide, veral met die
ander BRICS-lande (Brasilië, Rusland, Indië en China) in. Ons strewe is om die Universiteit
se skakeling met Afrika te bevorder en om die US se internasionale profiel te bou.
Netwerke soos die Vennootskap vir Afrika se Volgende Generasie Akademici en PeriPeriU
(ramprisikobestuur) skep geleenthede vir die nuwe generasie akademici om samewerkende
navorsing en doktorale programme aan te pak.
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ALUMNI
Nadat studente van die US hul grade ontvang het, word hulle deel van
die alumni-gemeenskap en bly die US hul intellektuele tuiste. Ons glo
’n universiteit se sukses hang in ’n groot mate van die deelname van sy
alumni af; daarom is dit die US se strewe om alumni nog vir baie lank
nadat die euforie van hul gradeplegtigheid verdwyn het, met hul alma
mater in verbinding te hou. Ons alumni-nawe regoor die wêreld maak
ons gegradueerdes deel van ’n wêreldwye gemeenskap van meer as
120 000 Maties. Alumni kan ook op MatiesConnect inteken om op
hoogte te bly van ontwikkelinge by die US en ontvang sodoende ook ’n
wye reeks geleenthede om in verbinding te bly met ander alumni. Die
US bied ook elke jaar die Maties-tuiskoms op Stellenbosch aan.

DONATEURS
Van b
 eurse en genootskappe tot kapasiteitsbou-programme en
studentesukses-inisiatiewe – die ondersteuning van donateurs stuur
ons studente die wêreld in, gereed en bereid om ’n bydrae te
maak tot ’n beter toekoms. Filantropie is ewe belangrik vir die US
se navorsingsmissie. Belangrike en opwindende navorsingsprojekte
vorder danksy die volgehoue vrygewigheid van ons gemeenskap van
skenkers. Dit is hierdie ondersteuning wat dit moontlik maak dat die
Universiteit voortgaan om internasionaal mee te ding as een van die
top universiteite in Afrika, met plaaslike relevansie en integriteit.
MEER AS

100

BILATERALE VENNOOTUNIVERSITEITE REG
OOR DIE WÊRELD
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INSPIRERENDE
PERSONEEL
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PERSONEELONTWIKKELING
Die Universiteit Stellenbosch (US) ondersteun die gesondheid en
welstand van sy personeel. In ons strewe om ’n voorkeurwerkgewer
te wees wil ons graag aan ons personeel ’n instaatstellende
omgewing bied wat die beginsels van samewerking en gepaste
deelname insluit en die eienskappe van ’n inklusiewe kampuskultuur
vergestalt. Ons weet ons leer-en-onderrig-aanbod kan slegs so
goed wees as die mense wat aangestel word om dit te lewer.
Daarom verseker die US dat sy akademiese en professionele
en ondersteuningspersoneel die heel beste bly en dat hul
vaardighede gelykstaande is aan hul internasionale eweknieë.
Die US is daartoe verbind om alle personeellede te ontwikkel.
Ons beskik oor ’n gesofistikeerde ondersteuningsdiens vir personeel
en onderrigontwikkeling is uiters belangrik vir ’n universiteit wat
nasionaal en internasionaal wil meeding en ’n betekenisvolle
bydrae wil lewer. Ons personeelontwikkeling is ’n integrale deel
van ons visie, missie en langtermyn korporatiewe en strategiese
plan en doelwitte. Die konferensie oor die Akademieskap van
Onderrig en Leer is byvoorbeeld ingestel om professionaliteit
onder die Universiteit se akademici te bevorder. Hierdie interne
konferensie spreek alle aspekte van leer en onderrig binne ’n oop,
ondersteunende en intellektueel-stimulerende atmosfeer aan.
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WELWEES
Die welstand van sy personeel is baie belangrik vir
die US en daarom strewe ons ten alle tye daarna
om die welstand van personeellede te bevorder.
Ons welwees-benadering ondersteun en bemagtig
personeellede om deur stelsels en prosedures
hul persoonlike en werksprobleme op te los. Ons
glo dat probleme wat vroegtydig geïdentifiseer
en verwys word, opgelos kan word tot voordeel
van die Universiteit se personeellede. Ons wil ’n
goedgebalanseerde werkerskorps hê wat optimaal kan
funksioneer binne ’n omgewing wat instaatstellend is,
omgee en ondersteuning bied. Ons wil ons personeel
se gesondheid en welstand verbeter deur toeganklike,
doeltreffende en professionele dienste aan almal
te bied deur middel van gesondheidsbevordering,
bystand en ondersteuning. Ons fokus op ses gebiede
van welwees: sosiaal, fisiek, emosioneel, intellektueel,
spiritueel en finansieel.

1091

AKADEMIESE
PERSONEEL

2 363

PROFESSIONELE EN
ONDERSTEUNINGS
PERSONEEL

305

NÁ-DOKTORALE
GENOTE
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GELYKHEID
Die US se Gelykheidseenheid bevorder kollektiewe optrede vir
sosiale geregtigheid en gesprekvoering oor sosiale ongelykhede by die
US. Dit fokus op beide die personeel en studente. In samewerking
met die relevante kampusstrukture koördineer, onderrig en skep die
Gelykheidseenheid bewustheid rondom seksualiteite, geslag, MIV en vigs
en anti-diskriminasie. Dit hanteer ook gevalle van onbillike diskriminasie,
seksuele teistering en viktimisasie.

DIVERSITEIT
Diensbillikheid is ’n strategiese prioriteit vir die US wat fundamenteel
deel uitmaak van die Universiteit se optrede as ’n akademiese
instelling. Hierdie optrede sluit die aanspreek van die ongelykhede
van die verlede, sowel as die toekomsgerigte posisionering van die
Universiteit in. Ten einde transformasie by die US te bepaal, word
die verandering in personeeldiversiteit baie fyn dopgehou. Ons wil
optimale diversiteit in alle aanstellings en bevorderings bewerkstellig en
die onderverteenwoordiging van personeel uit sekere groepe uitwis. ’n
Gelykheidskomitee vir personeel is ook op die been gebring om te help
met die fasilitering van ons personeeldiversiteit, wat begin by die kies van
’n diverse poel aansoekers vir vakante poste.
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FLORERENDE
TOEKOMS
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VOLHOUBAARHEID
Die Universiteit Stellenbosch (US) strewe daarna om ’n lewendige, vooruitstrewende en
sistemies-volhoubare universiteit te wees. Hoewel ons bewus is van die groot uitdagings
wat met die ontwikkeling van ’n florerende universiteit gepaard gaan, besef ons dat ons
beide reaktief en proaktief in die vorming van ons toekoms moet wees. Die US is verbind
tot sistemiese volhoubaarheid wat mense, plekke (sosiaal), vooruitgang (ekonomies) en
die omgewing insluit en verantwoordelike korporatiewe oorsigbestuur noodsaak. In 2014
het die Universiteitsraad ons Kampusvernuwingsprojek goedgekeur, wat daarop gemik
is om die standaard van die US se fasiliteite en infrastruktuur te verbeter tot dié van ’n
navorsingsintensiewe universiteit van wêreldgehalte, terwyl die geleentheid vir visuele
herstel en die volhoubaarheid van die geboue en fasiliteite terselfdertyd omarm word.
Die Universiteit se fasiliteite word as strategiese bates en noodsaaklike instaatstellers vir
’n sistemies volhoubare instelling van wêreldgehalte beskou. Die implementering van die
Kampusvernuwingsprojek skep ook leef- en werkgeriewe vir studente en personeel wat
hulle meer welkom laat voel. Goeie vordering is reeds hiermee gemaak, maar ons strewe
voortdurend daarna om ons fasiliteite te verbeter.

MOBILITEIT
Die US se oorkoepelende Mobiliteitsplan help om die aantal voertuie en
verkeersopeenhopings op veral die Stellenbosch-kampus te verminder. Dit moedig ook
studente en personeellede aan om aan saamryklubs te behoort of openbare vervoer te
gebruik om tot by parkeerterreine net buite die kampus te kom. Vandaar af kan hulle te
voet kampus toe stap of fietsry of die kampus se pendeldiens gebruik. Studente en
personeellede kan ook spesiale Matie-fietse huur om op kampus rond te beweeg. Die
Mobiliteitsplan sal ook help om die US se koolstofvoetspoor teen 2030 tot ’n neutrale vlak
te verminder. Dit sal ’n volhoubare, omgewingsvriendelike kampus en dorp verseker. Deur
ons energie-meesterplan word die gebruik van hernubare energie op kampus bevorder, wat
die elektrisiteitsverbruik per student aansienlik laat daal.
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WATER
Omdat die Wes-Kaap ’n waterskaarsgebied is, het die US verskeie
maatreëls ter bevordering van waterdoeltreffendheid ingestel. Dit
sluit die voortdurende identifisering en herstel van waterlekplekke,
die aanbring van krane en stortkoppe wat water bespaar, die
installering van grootmaat-watermeters vir verbeterde kontrole, die
oes van reënwater en die hergebruik van gryswater, sowel as die
instandhouding van bestaande en die sinking van nuwe boorgate
in. Inisiatiewe om water te bespaar sluit die natlei van tuine met
ondrinkbare water uit riviere, boorgate en damme in, asook spesiale
waterstasies op kampus en die aanplanting van inheemse, endemiese
en water-vriendelike plante.

470

MATIEFIETSE

HERWINNING
Verskeie afvalbestuur-inisiatiewe het ten doel om biodiversiteit en
inheemse tuine op die US se kampusse te bevorder en dra by tot
’n florerende, volhoubare universiteit. Hierdie inisiatiewe sluit onder
meer die instelling van ’n drie-dromstelsel op verskeie plekke op die
Stellenbosch-, Tygerberg- en Bellvillepark-kampusse vir die herwinning
van afval in, die sorteer van afval wat geskik is vir herwinning, die
verwydering van herwinbare en nie-herwinbare afval na die relevante
fasiliteite en die gebruik van tuinvullis vir kompos. Die Bokashi-projek,
waar mikrobes gebruik word om kombuisafval te laat verrot, het ’n
produk opgelewer wat op komposhope gebruik kan word. Stelsels is
ook by die koshuise in werking gestel om afvalmateriale vir herwinning
te sorteer. Met behulp van hierdie projekte het die US ’n kultuur van
omgewingsbewustheid onder personeel en studente gevestig.
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INNOVASIE EN
ENTREPRENEURSKAP
Die US het ’n kultuur van innovasie en entrepreneurskap vasgelê. Ons
bedryfsinteraksie en -innoveringsplatform vir die kommersialisering van die
Universiteit se bates, Innovus, speel ’n belangrike rol hierin deur die US se
navorsingsuitsette te gebruik om entrepreneurskap te bevorder en werk
te skep en produkte te ontwikkel wat die uitdagings van die samelewing
aanspreek. Innovus kommersialiseer intellektuele eiendom en skep
sakegeleenthede deur ons navorsers, personeel en studente te help om
hul navorsingsuitsette of intervensies te kommersialiseer deur intellektuele
eiendomsregte aan bedryfsvennote te lisensieer of deur die vorming van
nuwe maatskappye. ’n Rekord aantal geregistreerde handelsmerke, lisensies,
patentaansoeke, openbaarmakings en nuwe maatskappye het met behulp
van Innovus die lig gesien. Ons koester ook entrepreneurskap. Die
Nedbank-US Launchlab dien as ’n “broeikas” vir nuwe ondernemings
en ’n sakeversneller wat stukrag gee aan entrepreneurskap deur
netwerkgeleenthede en deur navorsers, personeel en studente te mentor.
Deur die Launchlab het Innovus die US as ’n ondernemersuniversiteit
gevestig wat wêreldwye erkenning geniet.
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38,4%

BESPARING IN
WATERGEBRUIK
IN 2018

559

GEREGISTREERDE
PATENTE
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KONTAK ONS
Fisiese adres: Victoriastraat, Stellenbosch, Wes-Kaap, Suid Afrika
Posadres: Privaatsak X1, Matieland 8002
Kliëntedienssentrum: +27 (0)21 808 9111
US Internasionaal: +27 (0)21 808 2565
Ontwikkeling en Alumni-betrekkinge: +27 (0)21 808 4020
Webwerf: www.sun.ac.za

VOLG ONS
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