
Meer oor Medemenslikheid  

Medemenslikheid is ’n interdissiplinêre module wat jou ’n unieke geleentheid bied om met studente van ander dissiplines 7 
kritiese vraagstukke te ondersoek. Die module bied jou die geleentheid om vaardighede te ontwikkel wat jou in staat sal stel 
om by te dra tot die vorming van gemeenskappe vir die ontwikkeling van sosiale geregtigheid. Jy sal besin oor die menslike 
toestand, die vermoë daarvan om onregverdige stelsels te herhaal, tesame met die beperkende oortuigings daarvan. Jy sal 
krities met die begrip burgerlike leierskap en die vorming van ’n robuuste demokrasie as ’n meganisme vir sosiale geregtigheid 
omgaan. Deskundiges en wêreldbekende leiers sal jou lei en uitdaag om krities te dink oor jou standpunte, die implikasies en 
die gevolge daarvan vir jouself, ander en die samelewing. 

 

Struktuur van Module: 

Aanlynmodus bestaande uit 7 lesse in kritiese vraagstukke 

Voorkeur word verleen alle voorgraadse studente van 2de-jaar en daarna, in alle fakulteite en dissiplines 

Tydsinvestering: Maart tot Oktober jaarliks (uitgesluit vakansies en vakansies in Julie) 

 

Modulevaardighede: 

Menseregte: Sosiale Geregtigheid | Burgerskap: Grondwetlike Geletterdheid | 

Kritiese Denke: Kritiese Redenasie; Persoonlike Opinie en Leervaardigheid 

Moduletemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansoekproses: Aansoeke oop jaarliks in Februarie  

Koste van die module: Geen finansiële koste nie, slegs jou tyd en verbintenis tot voltooiing. 

Vir meer inligting: Fanelesibonge Ndebele fanele@sun.ac.za of Ramone Comalie ramone@sun.ac.za 

Calling all 2nd-year students! CLICK HERE TO APPLY 

MEDEMENSLIKHEID: MENSLIKE VERBONDENHEID IN ‘N KOMPLEKSE WÊRELD 

7 LESSE IN KRITIESE VRAAGSTUKKE 

  DISSIPLINE  AANBIEDER  KRITIESE VRAAG  

Sessie 1  Antropologie Jess Auerbach  Konteks in die Regte Wêreld  

Sessie 2 Geskiedenis Jonathan Jansen  Wat is die huidige verlede---en hoe moet ons dit hanteer?  

Sessie 3  Wetenskap & Tegnologie  Mpho Tshivase  Wat is die menslike vrae in kunsmatige intelligensie??  

Sessie 4  Gesondheid  Howard Phillips  
Wat vertel pandemies in die verlede oor huidige en toekom-

stige pandemies? 

Sessie 5  Regte  Thuli Madonsela  Kan die reg maatskaplike geregtigheid lewer?  

Sessie 6  Visuele kunste Elmarie Costandius   Hoe beïnvloed die politiek van ruimte en plek ons? 

Sessie 7  Burgerlike Leierskap  Jonathan Jansen  Hoe kan 'n mens 'n Ubuntu-gesentreerde lewe lei? 

Die suksesvolle voltooiing van hierdie module sal akademiese transkripsie-erkenning tot gevolg hê 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Azv6pjwKWEKEM6Eg3_zTSB0w5Qs4pJ5OhWs1OZ8zZIdUMVVJUzkxOFRWTEkyOTFNVUczTzdBTEkzRi4u

