Hoe om aansoek te doen vir

NAGRAADSE PROGRAMME
op Stellenbosch- en Tygerbergkampus

DOEN AANLYN
AANSOEK

KIES ’N
PROGRAM
Besoek die Voornemende
Nagraadse Studente
webtuiste en klik op Wat
kan ek studeer vir moontlike
programkeuses, of raadpleeg
die Universiteitsjaarboek.

VOLDOEN AAN DIE
TOELATINGS- EN
KEURINGSVEREISTES
Elke program het spesifieke
toelatingsvereistes. Dus is dit
belangrik dat jy aan die minimum
vereistes voldoen vir die
programme voor jy aansoek doen.

Dien jou aansoek, met
al die addisionele
aansoekdokumente, aanlyn in
voor die sluitingsdatum. Jy kan
hier aansoek doen.
Jy kan hier aansoek doen.
Aansoekdokumente

VOLG JOU
AANSOEKSTATUS
AANLYN
Teken aan op die Aansoekportaal
om jou aansoekstatus te volg.

AANVAAR ONS AANBOD
EN LAAI JOU GETEKENDE
KONTRAK OP
As ons ’n aanbod aan jou
maak, moet jy dit voor die
gegewe datum aanvaar, en jou
getekende studentekontrak
oplaai om dele te raak van ons
nagraadse gemeenskap!

Toelatingsbeleid

HULPBRONNE

KONTAK ONS

Hier is ŉ lys van al die nuttige skakels wat jy regdeur hierdie dokument sal vind.

RESOURCES

As jy addisionele inligting of hulp nodig het, kontak ons Kontak- en
kliëntedienssentrum by 021 8089111, e-pos info@sun.ac.za of besoek
www.maties.com. Gebruik jou Aansoeker-ID wanneer jy ons kontak.

KIES ’N PROGRAM
HET JY MEER INLIGTING NODIG OOR DIE PROGRAMME WAT ONS AANBIED?
Besoek die Voornemende Nagraadse Studente webtuiste en klik op Wat kan ek studeer vir moontlike programkeuses, of
raadpleeg die Universiteitsjaarboek.
HULP MET JOU AANSOEK
As jy enige hulp nodig het met jou aansoek of addisionele inligting soek, kontak gerus ons Kliëntedienssentrum by 021 808 9111,
of e-pos info@sun.ac.za, of besoek www.sun.ac.za/pgstudies. Onthou om jou Aansoeker-ID te gebruik wanneer jy met ons kontak
maak.
Die Nagraadse Kantoor bied aansoek-advies aan studente (voornemende en ingeskrewe US-studente) om geleenthede
te identifiseer by al die fakulteite waar hulle kwalifiseer om aansoek te doen. Kontak die Inskrywingsondersteuningsdienste
by die Nagraadse Kantoor by postgraduate@sun.ac.za of skakel 021 808 4208 vir advies oor die beskikbare programme en
navorsingspesialiteitsareas.
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VOLDOEN AAN DIE TOELATINGSEN KEURINGSVEREISTES
Elke nagraadse program het spesifieke toelatingsvereistes, daarom is dit uiters belangrik dat jy ten minste aan die
minimum vereistes vir die program(me) waarvoor jy aansoek doen, voldoen. Die vereistes word in elke Fakulteit se
Jaarboek gepubliseer.
Om aan die minimum toelatingsvereistes te voldoen waarborg nie toelating tot die program nie. Sommige programme het
beperkte aantal plekke beskikbaar en mag onderhewig wees aan uitgebreide keuringsprosesse.
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NUTTIGE
HULPBRONNE
UNIVERSITEITSJAARBOEK
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TOELATINGSBELEID
TOELATINGSVEREISTES
WEBTUISTE VIR
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DOEN AANLYN AANSOEK
NEEM KENNIS VAN DIE SLUITINGSDATUMS

Kies ŉ
program
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• Aansoeke vir nagraadse programme is onderhewig aan fakulteit-spesifieke sluitingsdatums.
• Jy sal ’n geldige e-posadres en ’n selfoonnommer moet hê sodat ons jou kan kontak.
• Sodra jy jou profiel skep, sal die stelsel jou lei om jou aansoekvorm te voltooi.

KIES JOU PROGRAM(ME)
• Jy kan tot twee programme van enige fakulteit kies. As jy aansoek doen vir ŉ PhD-program, sal jy net een
program kies.
• Jy sal vir alle programme oorweeg word, en indien jy kwalifiseer kan jy meer as een aanbod ontvang. Jy moet
een van daardie aanbiedinge binne die vasgestelde spertyd aanvaar.

Voldoen aan
die vereistes
bladsy 2

Doen aanlyn
aansoek
bladsy 3 - 8

Volg jou
aansoekstatus
bladsy 9

Ek het nie toegang tot die internet nie; hoe kan ek aansoek doen?
Kontak die Kliëntedienssentrum en vra hulle om ’n hardekopieaansoekvorm aan
jou te stuur. Jy kan hulle by 021 808 9111 of by info@sun.ac.za kontak. Die voltooide
vorm en ondersteunende dokumente moet ons voor die sluitingsdatum bereik. As
ons jou aansoek nie betyds ontvang nie, kan ons dit nie oorweeg nie.
Sal ek van voor af moet begin met my aansoek as daar ‘n kragonderbreking is
terwyl ek aansoek doen?

p. 3

Nee, jy kan weer by die laaste gedeelte wat jy voltooi het begin, maar onthou om die
sluitingsdatums in gedagte te hou.
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DOEN AANLYN AANSOEK (Vervolg)
LAAI AL DIE DOKUMENTE WAT ONS NODIG HET OP
Wenk: Maak seker dat jou elektroniese kopieë duidelik en leesbaar is en dat alles op die blad
leesbaar is. Indien dit nie is nie, sal ons jou vra om dit weer op te laai, wat jou aansoek sal
vertraag. Ons verkies PDF-dokumente, maar jy kan ook doc, docx, jpg, jpeg, en png-lêers oplaai.

NUTTIGE
HULPBRONNE
AANSOEKE BEPALINGS EN
VOORWAARDES
BEFONDSING EN
ONDERSTEUNING
GEAKKREDITEERDE
PRIVAATVERBLYF
STUDENTEGELDE

AANSOEKDOKUMENTE WAT ONS NODIG HET
• Die Universiteit het al jou akademiese dokumente nodig (finale graadsertifikate en
akademiese rekords) wat tot jou hoogste kwalifikasie gelei het sodat ons jou akademiese
roete volledig kan verstaan.
• Afskrifte van jou oorspronklike dokumente moet gestempel en geteken wees deur
die instansie wat dit toegeken het, ’n openbare notaris, diplomatieke beampte, of ’n
Kommissaris van Ede. Indien jy die Posdiens of Polisiediens gebruik moet jy asseblief
seker maak dat die datum, naam, handtekening, en rang van die beampte by die stempel
ingesluit is.
• Verskaf asseblief amptelike uitslae. Ons aanvaar nie self-gegenereerde aanlynresultate wat
by selfdiensportale verkry is nie.
• Wanneer jy jou akademiese dokumente aanlyn indien moet jy asseblief seker maak dat
elke dokument geskandeer en opgelaai word as ’n aparte en afsonderlike dokument.
• Ons kan geen aansoeke oorweeg wat ons na die sluitingsdatum ontvang het nie.
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Wat as my aansoek en ondersteunende dokumente julle nie voor die sluitingsdatum bereik nie?
Ons kan geen aansoeke oorweeg wat ons na die sluitingsdatum ontvang het nie.

Kontak ons
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DOEN AANLYN AANSOEK (Vervolg)

AANSOEKDOKUMENTE WAT ONS NODIG HET
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Nie-akademiese dokumente wat ons nodig het
Dan kort ons

Addisionele inligting

Bewys van betaling van die R100 nie-terugbetaalbare
aansoekfooi, slegs as jy aflyn betaal.

Internasionale aansoekers hoef nie die aansoekfooi te betaal nie.

ŉ Ingevulde Studentesteunvorm

Studente met gestremdhede kan op hierdie vorm aandui
watter tipe addisionele ondersteuning hulle nodig het.

Immigrasiedokumente

Voldoen aan
die vereistes
bladsy 2

Doen aanlyn
aansoek

Bewys van permanente verblyfreg, vlugteling, of asielsoekende
status vir nie-Suid-Afrikaanse aansoek

ŉ Getekende studentekontrak

Jy sal nie kan registreer by die Universiteit as ons nie jou
getekende kontrak ontvang het nie.

Nie-akademiese fakulteit-spesifieke dokumente (waar
van toepassing)

Addisionele aanvullende dokumente word vir spesifieke
programme benodig. Sien die addisionele dokumente per
fakulteit, en die voornemende studieleier vereistes.
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DOEN AANLYN AANSOEK (Vervolg)

Akademiese dokumente wat ons nodig het
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Akademiese dokumente

Beskrywing

Finale skoolverlating-uitslae Skoolverlating-uitslae wat deur ’n amptelike eksamenraad/sertifiseringsliggaam in die
land van oorsprong uitgereik is. Hier is die dokumente wat ons per program en fakulteit
benodig.
Bewys van huidige
registrasie
* As jy tans (in die jaar van
aansoek) ingeskryf is vir ’n
volle graadkursus in die jaar
wat jy aansoek doen

Voorlopige akademiese rekords vir elke voltooide akademiese jaar, insluitend ’n lys van
vakke waarvoor jy geregistreer is met voorlopige punte, indien dit beskikbaar is wanneer jy
aansoek doen.

bladsy 2

Doen aanlyn
aansoek
bladsy 3 - 8

Volg jou
aansoekstatus
bladsy 9

Volle akademiese rekords
van elke voltooide
akademiese jaar, insluitend
uitslae (ook vir die US)

‘n Volle akademiese rekord behels die amptelike dokumente waarop die
studiegeskiedenis en uitslae aangedui word (ons aanvaar nie aanlynresultate wat by
selfdiensportale verkry is nie).

Studierekords

Verklaring van kodes en krediete; dit is gewoonlik aan die agterkant van die rekord
gedruk en mag ook ingesluit word.

Graadsertifikate

Voldoen aan
die vereistes

’n Leerplan of programuiteensetting is nie ’n plaasvervanger vir akademiese rekords nie.

Aanvaar en
teken
bladsy 10 - 11

Hulpbronne
bladsy 12

Finale graadsertifikate uitgereik met graduering.
Kontak ons
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DOEN AANLYN AANSOEK (Vervolg)
Akademiese dokumente wat nodig het
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Akademiese dokumente

Beskrywing

Bewys dat kwalifikasie voltooi is Vir internasionale kwalifikasies, moet die voorlopige sertifikate en ander amptelike
verklarings ter bewys van die kwalifikasie, nie ouer wees as vyf jaar van die datum
*Indien jou finale
wat die graad toegeken is nie.
graadsertifikaat nie beskikbaar
is wanneer jy aansoek doen nie, Vir nasionale kwalifikasies toegeken deur die Suid-Afrikaanse Hoër
moet jy ons asseblief van die
Onderwysinstellings, moet die voorlopige sertifikate,en amptelike verklarings wat die
amptelike bewyse voorsien dat toekenning van die graad bevestig nie ouer wees as een jaar nie.
jy die kwalifikasie voltooi het.

Beëdigde vertalings

Akademiese dokumente in vreemde tale (nie Engels, Afrikaans of Nederlands nie)
moet vergesel wees deur beëdigde vertalings, wat woord vir woord in Engels vertaal
is en gesertifiseer is deur ’n amptelike vertaler. Met ander woorde, jy moet die
dokumente in beide die oorspronklike taal en die Engelse vertaling daarvan, in dien.
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DOEN AANLYN AANSOEK (Vervolg)

DIEN JOU AANSOEK IN
Wanneer jy jou aansoekvorm voltooi het en al jou ondersteunende dokumente aangeheg of ingesluit het, is jy gereed
om jou aansoek in te dien en om jou aansoekstatus aanlyn te volg!
Jy sal ’n e-pos ontvang ter bevestiging dat ons jou aansoek ontvang het. Al die e-posse wat ons aan jou stuur sal ook
op die Aansoekportaal beskikbaar wees.
Ons sal jou by die e-posadres en selfoonnommer wat jy aan ons verskaf het, kontak om jou in kennis te stel of jou
aansoek suksesvol was.
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Hoe verander ek my programkeuse nadat ek my aansoek ingedien het?
Jy moet ’n e-pos aan ons Kontak- en kliëntedienssentrum by info@sun.ac.za. stuur. Maar
onthou die sluitingsdatums. Sodra aansoeke gesluit het, sal die Fakulteit besluit of hulle
steeds jou versoek kan akkommodeer op grond van die aantal plekke beskikbaar.

Volg jou
aansoekstatus
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Aanvaar en
teken
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Hulpbronne
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Kontak ons
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bladsy 13

VOLG JOU AANSOEKSTATUS AANLYN
Sodra jou aansoek volledig is, sal die spesifieke department jou aansoek vir die voorgestelde program waarin jy belangstel
oorweeg.
Sommige programme se plek is beperk en mag onderhewig wees aan uitgebreide keuringsprosesse. Jy mag versoek word
om aanvullende dokumente of inligting te verskaf, so maak seker dat jy jou aansoek gereeld monitor.
Teken aan op die Aansoekportaal om jou aansoekstatus te volg en om seker te maak daar is geen uitstaande inligting nie.
Gebruik jou gebruikersnaam (e-posadres) en wagwoord om aan te teken.
Neem asseblief kennis: Die onderskeie Fakulteitsraad en Senaat van die Universiteit moet doktorale aansoeke goedkeur.
Hierdie proses is tydrowend aangesien dit ‘n uitgebreide keuringsproses behels.
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AANVAAR ONS AANBOD EN LAAI JOU
GETEKENDE KONTRAK OP
Kies ŉ
program

WANNEER JY MEER AS EEN AANBOD ONTVANG

bladsy 1

As jy vir meer as een program aansoek gedoen het, mag jy dalk meer as een aanbod van ons ontvang. Jy mag egter net een
aanbod aanvaar.
VOORWAARDELIKE AANBOD

Voldoen aan
die vereistes
bladsy 2

As jy voorwaardelike uitslae verskaf het en nie die kwalifikasie ten tyde van jou aansoek voltooi het nie, mag ons jou aansoek
goedkeur op voorwaarde dat jy jou kwalifikasie voltooi, en dat jou akademiese resultate aan die voorwaardes van die program
waarvoor jy aansoek gedoen het voldoen. Sodra jy jou finale resultate het, kan ons ’n finale aanbod aan jou maak.

Doen aanlyn
aansoek
bladsy 3 - 8

FINALE AANBOD
Finale aanbiedinge berus op jou akademiese verkryging van
jou kwalifikasie en of jy aan die programvereistes voldoen.
Die spertyd vir die aanvaarding van ons finale aanbod sal
mettertyd aan jou deurgegee word.

Wat as ek van plan verander?
As jy ‘n aanbod aanvaar het kan jy dit enige tyd later
van die hand wys om ‘n ander aanbod te aanvaar.
As jy ‘n aanbod van die hand wys, of die aanbod laat
verval, moet jy die Kontak- en klientedienssentrum
kontak by info@sun.ac.za indien jy weer oorweeg
wil word vir daardie program. Die Fakulteit sal jou
aansoek weer oorweeg indien daar beskikbare plek
is.
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AANVAAR ONS AANBOD EN LAAI JOU GETEKENDE KONTRAK OP (Vervolg)

LAAI JOU GETEKENDE KONTRAK OP
Wanneer jy ’n aanbod vir die eerste keer aanvaar, sal ons jou vra om ’n studentekontrak te teken. Wanneer jy ’n finale
aanbod aanvaar en jou studentekontrak op gelaai het sal jy kan registreer wanneer registrasie oop maak.
Jy sal slegs kan registreer indien ons jou studentekontrak ontvang het.
As jy ‘n internasionale student is sal jy ‘n ondernemingsbrief van die Universiteit ontvang om vir jou studentevisum
aansoek te doen. Jy sal deur ‘n pre-registrasie proses gaan waar ons sal bevestig of jy ‘n geldige paspoort,
studentevisum, en Suid-Afrikaanse medise dekking het, en of jou fooie betaal is. Lees meer oor die visumvereistes hier.
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HULPBRONNE
HET JY MEER INLIGTING NODIG OOR DIE PROGRAMME WAT ONS AANBIED?

Kies ŉ
program

Kyk na Wat kan ek studeer op webtuiste vir Voornemende Nagraadse Studente of kyk deur die Universiteitsjaarboek.
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Voldoen aan
die vereistes
bladsy 2

Doen aanlyn
aansoek
bladsy 3 - 8

Volg jou
aansoekstatus

NUTTIGE
HULPBRONNE

bladsy 9

AANSOEKPORTAAL

STUDENTESTEUNVORM

SLUITINGSDATUMS

Aanvaar en
teken

TOELATINGSVEREISTES

GEAKKREDITEERDE
PRIVAATVERBLYF

STUDENTEGELDE

bladsy 10 - 11

WEBTUISTE VIR
VOORNEMENDE NAGRAADSE
STUDENTE

STUDENTEKONTRAK

LYS VAN DOKUMENTE
WAT ONS NODIG HET

BEFONDSING EN
ONDERSTEUNING

TOELATINGSBELEID

Hulpbronne
bladsy 12

Kontak ons
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KONTAK ONS
HULP MET JOU AANSOEK

Kies ŉ
program

As jy enige hulp nodig het met jou aansoek of addisionele inligting soek, kontak gerus ons Kliëntedienssentrum by 021 808
9111, of e-pos info@sun.ac.za, of besoek www.sun.ac.za/pgstudies. Onthou om jou Aansoeker-ID te gebruik wanneer jy met ons
kontak maak.

Voldoen aan
die vereistes

bladsy 1

bladsy 2

HULP MET BEFONDSINGSAANSOEKE
Vir navrae, kontak die Nagraadse Befondsingseenheid: postgradfunding@sun.ac.za

Doen aanlyn
aansoek
bladsy 3 - 8

Volg jou
aansoekstatus
bladsy 9

Aanvaar en
teken
DIE WETLIKE GOED
Die Universiteit behou die reg voor om die inligting in hierdie brosjure enige tyd aan te pas indien nodig. Die inligting
mag dus onvolledig of verouderd wees. Die nuutste inligting is by www.sun.ac.za/pgstudies beskikbaar en by die
telefoonnommers wat in hierdie brosjure verskaf is. Die inligting word hier na ons beste wete en so akkuraat moontlik soos
dit met druktyd in Maart 2022 was, weergegee.
Dit bly die voornemende student se verantwoordelikheid om die gegewe inligting te verifieer.
p. 13
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