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Cl universilj; is nC9! a lecture- !healre, C9r a lz6rarj/,
C9r a la6C9ra!C9rjf,' it is nC9! a 6uz!dinff C9r a place a! all
its essence is aJrame
ts . . . a cC9IIec!tC9n

p{mind

f!llte real unz'cJersilj;

p{students cvhC9 pC9ssess the wzll IC9 f(nC9cvlec/;Je -

the wzll IC9 pC9ssess it anclstz!l mC9re the wz!l IC9 advance it.

Aanhaling uit The Making of a University, 'n lesing deur profS J Shand by geleentheid van die
aanname van die eerste Wet op die Universiteit van Stellenbosch, 1916.

BOODSKAP VAN DlE KANSELlER

~u aan reecls CJer!(laarde
ver6inlenz3se, lzel rlie Universileil in 200/ mel
welslae lzaar ver!1l(9CJ13, f(unclzj;lzeic/ en br(9!1!1e
/(9/ CJ(9(9rcleel van clie ge1neensf(ap ziz clie 6ree

PROF ELIZE BOTHA,
Kanselier

aanffewencl.

AI

mal wat deel uitmaak van die Unive rsite it Stel lenbosch , en aImal

besef geruk van die broosheid, die weerloosheid van die mens. Dit laat

wat deel in die lotgeval le van ons alma mater, kan met dankbaarheid,

ons oak opnuut die kosbaarheid van 'n enkele mens insien, en die waarde

miskien selfs genoegdoening, oar die jaar 200 1 heen terugkyk.

va n gewoon mensl ike dinge. Di e lewe en we lsyn van elke student, elke

Die Universitei t het in aile fasette haar verklaarde verb in ten isse gestand

werknemer op ons kampus, is ons sorg en ons bekommernis we rd.

gedoen: om - so word dit in die Strateg iese Raamwerk geformu leer-

Di e jaar 2001 het oak die einde van 'n besondere hoofstuk in die

in erk ente nis va n haar historiese verbonde nh ei d aan die mense en

geskiedenis van ons Universi teit gebring: ons het afskeid geneem van

gemeenskappe waaru it sy ontstaan het, met die oog op die to ekoms

prof Andreas va n Wyk, sesde Rektor van die Universiteit van

(haa r) ve rm oens, kun di gheid en bronne aan te wen d tot voordee l van

Ste ll enbosch , en mev Magdaleen van Wyk. Prof Van Wyk het sy

die Suid-Afrikaa nse gemeenskap in die bree, en om taa lvrie ndelik te

ampstermyn begin in 1993, toe ons land en daarom oak ons Univers iteit

wees, met Afrikaans as vertrekpunt.

op die drumpel van groat verandering gestaan het. Hy was ui tne mend

Soos toenemend die geval was in die jongste jare, het die Universiteit
haar steeds uitdrukliker geposisioneer as 'n inste lling wat internasionaal
hoog aangeskryf staan en wat 'n gesogte bestemm in g vir buitelandse
studente is.
Om hierdie diens te kan lewer, om hierdie uitnemendheid uit te bou en
uit te straa l, ver buite die grense van ons dorp, ons land , se lfs ons
kontinent, moet die hart va n die Universite it, dit wil se die waardes
waa rvolgens haar aktiwiteite ge rig word en , daarmee samehangend,
die lewenskwa liteit en lewenshouding van haar studente, gesond gehou
wo rd. Hieraan is deur die jaar baie sorg bestee. Dit het onder andere
beteken dat tradisies en gebru ike in die studentelewe waardeur

toegerus om in 'n hoogs veeleisende tyd die Universiteit met vas te hand
te bestuur en te lei tot die nuutgeformuleerde visie van kennisven noot
te wees binne 'n strateg iese raamwerk wat ons volledig tuisbring in 'n
nuwe bedeling. Di e tydlos e verbintenis van ons Universiteit tot
akademiese uitnemendheid het hy in sy st?tuur van akademikus van
wereldformaat beliggaam .
Daarby het Andreas en Magdaleen van Wyk sig baar en met geesdrif aan
die menslike vreugdes van die daaglikse lewe op ons kampus
meegedoen, en oak daarin 'n voorbee ld geste l. Ons dank hu lle van
ganser harte daarvoor en wens hulle vir die nuwe hoofstuk wat nou in
hulle lewe aanbreek, veel voorspoed en voldoening toe.

Ste llenbosch deur baie dekades heen oak trekkrag uitgeoefen het,
ondersoeke nd bekyk moes word. Dit het oak beteken dat die ve iligheid,
die geborgenheid van ons studente baie aandag geniet.
Nie net die eise van die tyd binne ons eie landsomstand ighede het dit

Prof Elize Botha

nodig gemaak nie. New York, 11 September 2001, het ons tot 'n nuwe

Kanse/ier
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DlE REKTORAAT, REGlSTRATEUR EN
H OOFDlREKTEURE

DlE UNlVERSlTElTSRAAD

SOOS OP 24 JUNlE 2002

•+

e

+

Die Rektor en Visekonse/ier
Prof CH Brin k
Viserektor (Novorsing)
Prof WT Claassen
Viserektor (Bedryf)
Prof JF Smith
Viserektor (Onderrig)
Vakant
Deur die permonente okodemiese personee/
(n ie-Senoots/ede} benoem
Mnr ACL Henderson
Deur die permonente nie-okodemiese personee/
benoem
Mev S Barn ardo
Deur die lnstitusione/e Forum benoem
Me YH Malan
Deur die Minister benoem
Prof JJF Durand
Me L Matthews
DrY Muthien
Mnr M Yoyo

e

PROF ROLF STUMPF.
Vi serektor (Onderrig)

PROF JULIAN SM ITH,
Vi serektor (Bedryf)

e

•

e

•+

•

Deur die Konvokosie benoem
Mnr JP Bekker
Dr E de Ia H Hertzog (On dervoorsitter)
Mnr RS de Ia Bat
Mnr OK Sm ith (Voorsitter)
Mev GM Landman
Dr CH Wiese
Deur die Senoot benoem
Prof JSA Fourie
Prof L van Huyssteen
Prof AA va n Niekerk

•

Deur die Munisipoliteit benoem
Mnr AP va n der Westhu izen

Registrateur tot 30.09.2001

Regi strateur vanaf 1.10.2001

Deur die donoteurs benoem
Mnr GT Ferreira
Dr PF de V Clu ver
Mnr GS va n Niekerk

.....,

Deur die Rood von die Nosionole Novorsingstigting
benoem
Vakan t
Deur die sokesektor in die Stellenbosch-distrik benoem
Me ME Moolm an
Deur die Wes-Koopse Provinsio/e Regering benoem
Dr F Sonn
Deur verteenwoordigende liggome von die burger/ike
some/ewing benoem
Mev E le Rou x
Me L Snyman

•

Deur die Studenterood benoem
Mnr OF Fyfer
Mnr A va n Zyl

M NR NICO BASSON,
Hoofdirekteur: Finansies en Dienst e

Die volgende nie-Roods/ede is deur die Rood benoem
os oddisionele /ede in die Ouditkomitee
Mnr JP Bester
Mnr BHJ Wesse ls

l'
l'

+

PROF PIET DU PLESSIS,
Hoofdi rekte ur: Studentesake

Die volgende nie-Roodslede dien in die
Beleggingskomitee
Mnr PG Steyn
Mnr JF Mouton
Mnr MH Vi sser
Mnr NJ Ba sson

Lede von die Uitvoerende Komi tee von die Rood
Lede von die Ouditkomitee von die Rood
• Lede von die Mens/ike Hulpbronnekomitee von die Rood
Lede von die Be/eggingskomitee (subkomitee von die
Uitvoerende Komi tee von die Rood}

+
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VERSLAG VAN DlE REKTOR EN VlSEKANSELlER EN
DlE VOORSlTTER VAN DlE RAAD

~aie ab{e en f;;clis in 200/ aan clie
zitzple menferz'nff c;an clie s fralefjiese raanzwerf(,
cliejfnaliserz'nff c;an fleclesenlra!iseercle 6esluur,
clie p@sisz'c9nerzi1fj fen @pslfjfe c;an clie ffasz'c9na!e
Werlwr(!Jep en clie pr@fjramchf(umenf c;an clie

PROF ANDREAS VANWYK,
Rektor en Visekanselier, en
MNR DESMOND SMITH (regs),
Voorsitter van die Universiteitsraad

fJeparfemenf c;an (9nclerwcrs 6eslee.

H

ierdie verslag oor die bestuur va n di e Universiteit Ste ll enbosch in

raak met betrekking tot Afstandsonderwys (AO). die Bel lvilleparkkampus

2001 geskied aan die hand va n die voorskrifte va n die Departemen t va n

en die Fakulteit Gesondh eid swete nskappe. Daarom is di e Afde ling

Onderwys se handleiding va n Desember 200 1, behalwe vir die afwyking

Deeltydse Studie reed s op 31 Desember 200 1 geslu it en is 'n taak-

dat daar met 'n gesamentlike versl ag van di e Raadsvoorsitter en die

groep onder Ieiding van die Senior Direkte ur : Strategiese lni siat iewe,

Rektor en Vi seka nselier volstaan word. Dit word gedoen om onnod ige
duplisering te voo rkom. Dit is ook belangrik om daarop te wys dat die
inhoud wat deur di e hand Ieiding ve reis word, net 'n dee l van die bree r
US-prent ske ts.

profTobie de Conin g, aangewys om alterna ti ewe vi r die Bellvillepa rkka mpus se toekoms te ondersoek. Di e Fakulteit Opvoe dkund e is ook
gevra om indringende aandag aan sy AD-programm e te gee, weens die
onttrekking van sy huidig e pri vaatsekto r-ve nnoot. Di e US bl y egter

Die Raad svoo rsitter wil ve rm eld dat sowa t 90% va n die lede in di e

verbind tot AO op nagraad se vlak.

verslagjaa r al ses vergaderings van die Universiteitsraad bygewoon het.
Di e sa mesme lting va n Geneeskunde en Tandheelkunde tot een

A. BESTUURSTElKENS EN -PRESTASlES
Uit die voo ruitskouing in die Jaa rverslag vir 2000 blyk drie
hoofd oelw itte vir die US se bestuur in 200 1:

nuwe Faku ltei t Gesond heidswetenskappe is in 200 1 geslaagd ge'lmple menteer. Die druk vir grater samewe rking op nagraadse vlak met die
Universiteit van Kaapstad se Gesondhe idswetenskappe-fakulteit gaan
besli s toeneem. In hierdie ve rb and het die Viserek to r (Ond errig)

Die US se reaksie op en posisionering rakende di e
verslag van die Nasionale Werkgroep en die programdokument van die Departement van Onderwys

reeds met gesprekke die Ieidin g geneem. Di e Skoal vi r Mondheelkunde

Na verwagting sa l die uiteindelike verslag van die Nasionale Werkgroep

'n terug waartse stap wees as daar twyfel oor die toekoms van die

(NWG) wat deur die Minister van Onderwys aangeste l is die US vera I

US se Skoal vir Mondheelkunde ontstaan.

Bladsy 4

ka n ve ral in die NWG-ve rslag ter sprake ko m. Met die bestaande
no ue integrasie tussen die vyf sko le in die nuwe fakulteit sou dit

Daar is met belangstelling kenn is geneem van die konsepverslag van die
Gerwel-komitee oor die taalkwessie in Hoer Ond erwys en verskeie
gesprekke is met ander Afrikaanse rektore daaroor gevoer. Daar is nog geen
besluite bekend nie, maar die aanduidings is dat di e US- ook betreffend e
die owerheid - hee ltema l op die regte spoor is in sy ve rbinteni s tot
Afrikaans en sy posisionering as 'n in klusiewe Afrikaanse universiteit.
Onder I op bl . 9 - 10 word meer gese oar die Departement van
Onderwys se ondersoek na programme in die hoer onderwys.

lmplementering van die Strategiese Raamwerk
(SRW)

fYrp( Ulzn3 13nizf(,
'11

5 uici-C!Jril(acm.f;e

cVJ31(unc!lje, CJ(!)(!)rlzeen
oerb(!)ncleaan

Onder die deeltydse Ieiding van prof JP Groenewald, Senior Direkteur:

c!le W(!)llmlff(!)'lff

Navorsing, het die Rektor heelwat aandag aan hierdie saa k gegee. Daa r

finioerstfe!ltiz

PROF CHRIS BRINK

was verskeie sessies va n die projekspan en goeie vordering is vera I met
die prioriti se ring van strateg iese kwessies gemaak. 'n Nuttige werk-

6/};s /ra/i(/, is oanc;j

win ke l oor sa keri siko's vir die US is met behulp va n PriceWaterhouse-

I Januan'e 2002 amlffeslel as nuwe

Coopers gehou. Prof Tobie de Coning se pos is herdoop tot die van

~l(l(!)r en ~3e!(anseher oan c!le finioersllell.

Senior Direk teur: Strateg iese lnisiatiewe (ond er ande re omdat
Afstandsond erwys aan die Unive rsiteit nou 'n mee r operasion ele saak
geword het en omd at dit na die NWG se verslag wa arskynlik mind er
promin ent sa l wees) en hy het di e ve rantwoord elikheid vir di e
Strategiese Raa mwerk va n pro f Groe newa ld oorgeneem.

benadering tot die vasstel li ng van studentegelde moet ook nog sy
houdbaa rh eid be wys. Nog 'n uitdaging is di e suksesvolle implemen -

Dankie aan albei vir hul le beso nd ere bydraes. Ons sou graag vinniger

tering va n die stelsel, waarvoo r die finan siele kund igheid van vera l

vo rd ering wou sien, maar agterstal lige besluite oor die Nasionale Plan

dekan e baie belangr ik gaan wees. Die Raad se Komitee vir Menslike

vi r Hoer Onderwys en die aktiwiteite va n die NWG het sake bemoeil ik.

Hulpbronne het dan ook besluit dat aile nuut aangeste ld e dekane

Nietemin moet onthou word dat baie SRW- strewes neerslag gevind het

bestuursopleiding moet ontvang. Die ervaring tyd ens die gesprekke oor

in ander aksies, soos die bevordering va n 'n voo rgraa dse leerkultuur,

die VSB-model het getoon dat ook va n die huidige ampsbekleers daa rby

die ondersoek na nagraadse stu di e en stappe rakende tydelike en

baat sa l vind.

deeltydse personeel.

Bog enoemde prosesse het beteken dat die begrotingsproses vir 2002

Die vestiging va n 'n werkl ik strategiese bestuurstyl is 'n groat uitdag ing

besonder moei lik was. By die goedkeuring va n die begroti ng het die

vir die nu we Rek tor.

Raad tereg aan die einde van 200 1 beslu it dat daar in 200 2 op sowe l
akadem iese as adm inistrati ewe gebied sterk na keuses gekyk moet word

Fina li sering van gedesentraliseerde bestuur

om 'n beduidende verskral ing van die US se uitgaweba sis te
bewerkstel lig.

Die US het in 2001 baie denke en tyd bestee aan fina le besluite oor di e
vestiging va n 'n stelsel va n verantwoordel ikheid sentrumbestuur (VSB).
Die Rektor kon sy ideaal bereik om hierdie saak voor sy uittrede af te

B. OPERASlONELE AANGELEENTHEDE

handel. Di e groo tste deel va n di e we rk is egter gedoen deur di e

Die belangrikste sen ior aa nstelling was uiteraa rd die van 'n nuwe Rektor

Viserekto r (Bedry f) en mnre Nico Basson en Man ie Lombard van die

en Viseka nse li er na di e aftrede met pensioen va n prof Van Wyk op

Afde ling Finansies, aan wie ba ie dank versku ldig is. Die ta ak om 'n

31 Dese mber 2001. Die Raad het 'n keuse tussen twee uitstekende

verded igbare formule te vind vir die verde ling va n fondse tussen

kand id ate gehad en het besluit op prof CH Brink, 'n Suid-Afr ikaanse

faku lteite en admini stra tiewe afdelings as verantwoordelikheidsentra ,

wiskund ige, ve rbonde aan die Wol longong Universi teit in Austral ie, wat

is bemoeilik deur die voortslepen de onsekerheid oor di e nuwe

die pos op 1 Januarie 2002 oorgeneem het.

befondsingsraamwe rk van die staat, omdat die interne fo rmul e by die
staat s'n moet aansl uit. Moeilike beslui te moes geneem word; 'n
konsensus tussen veral die dekane was nie altyd moontli k nie, maa r
daar is groat waardering vira l die betrokkenes se samewerki ng.

'n Verdere be langrike aa nste lling was die van mnr Johann Aspeling as
Re gistrateur met ingang 1 Oktober 200 1 in die plek van prof Serf
Kritzi nge r, wat met pens ioen uitgetree het, maar bereid was om die
Universiteit nog 'n paar maande lank in 'n waarnemende hoedanigheid

Die uiteindelike resu ltaat van die VSB-proses is positief, maa r skaafwerk

te dien. Dank aan hom en sterkte aan mnr Aspe li ng, wat reeds goeie

aan byvoorbee ld die kostefaktore sa l nog nodig wees. Die nuwe

werk as Adjunkregistrateur ge lewer het. Mej Lazel le Bonthuys is in 'n
Bladsy 5

VERSLAG VAN DlE REKTOR EN VlSEKANSELlER EN
DlE VooRSlTTER VAN DlE RAAD (vERVOLG)
nuwe pas as Adjunkregistrateur (Aigemeen) aangestel en het daarmee
die mees senior vrou in die universiteitsbestuur geword.
Die US se grootste faku lteit, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, wat
besondere bestuursuitdag ings stel , was ge lukkig om die diens van prof
Estian Ca li tz, 'n bekende ekonoom en voormalige direkteur-generaal
van Finansies, as Dekaan te bekom met ingang 1 Julie 200 1 in die plek
van prof JA Matthee, wat met pensioen uitgetree het.

C. BESTUURSPRESTASlES
Talle inisiatiewe en prestasies op verskeie terreine van die sentrale
bestuur en in die fakulteite het die jaar 2001 gekenmerk.
Soos vermeld, was die begrotingsproses wat saam met die ontwikkeling
van die VSB-ste lsel gehanteer moes word besonder veeleisend, maar
nietemin geslaagd. Die Afde ling lnformasietegnologie onder die Ieid ing
van mnr He lmi Dreijer het, saam met Menslike Hulpbronne onder prof

Die prosesse vir die aanwysing van nag drie dekane- in die faku lteite

Kobus van Wyk en die Regsafdeling ge lei deur adv Werner Vermaak, die

Lette re en Wysbegee rte, Natuurwetenska ppe en lngen ieu rswese- het

opstel en aanvaard ing van 'n elektroniese kommunikasiebeleid (EKB) vir

in 2001 beg in. Eersgenoemde twee dekane, proff IJ van der Me rwe en

die Universiteit se personeel en studente afgehandel. Die EKB is ook aan

FJW Hahne, het die aftree-ouderdom bere ik, terwyl prof PW van der

ander universiteite en technikons beskikbaar gestel. Van deurslag-

Wa lt va n lngen ieurswese besluit het om in April 2002 met ve rvroegde

gewende be lang vir die US se toekoms is die e-Kampusstrategie wat

pensioen te gaan om hom by die privaat sektor aan te sluit. Op versoek

einde 200 1 deur die Raad goedgekeur is en met 'n groat belegging van

va n die aangewese Rektor, prof Brink, is die prosesse egter in November

R14 mi ljoen per jaar vir sesjaar gefinansier word. Hierdie strateg ie, wat

2001 voorlopig gestaak, sodat hy self die Ieiding daarmee kon neem.

ten doel het om die US op aile terreine by die elektroniese era in te

Di e Hoofd irekteur: Studen tesake, prof Piet du Plessis, en die Direkteur:

skakel, is gedryf deur 'n groep onder Ieiding van prof Stumpf, bygestaan

Kantoor vir lntel lektuele Eiendom, prof Christo Viljoen, se termyne het

deur die leiers van lnformasietegnologie. 'n Deel van die strategie word

op 31 Dese mber 2001 verstryk. Die Raad skomitee vir Menslike

na verwagting reeds vroeg in 2002 ge"lmplementeer wanneer 'n

Hulpbronn e het op versoe k va n pro f VanWyk besluit om die term yne

knapkaartstelsel (smart card) vir gebruik deur studente en personeel

tot einde Junie 2002 te verleng sodat die nuwe Rektor aanbevelings oar

ingevoer word.

die vulling van hi erdi e paste aan die Raad ka n maak.

Daa r was belangrike ontwikkelinge rake nd e die bestuur van die

Di e Rektoraat en die Rektor se Da gbes tuur het as effek ti ewe spa nne

Universiteit se belangrikste bate, nl. sy mense, waa ronder die aa nvaarding

gefunksion eer. Hier moet ve ra I die nuwer lede, nl. prof Rolf Stumpf, die

van 'n ve rgoeding stelse l gebaseer op 'n sogenaamd e om va ttende

Viserektor (Onderrig). en prof Julian Smith, die Vi serektor (Bedryf).

pakketbenadering vir ai le personeel. Hierdie stap is voorafgegaan deur

genoem word. Prof Stumpf se aanste lli ng as die volgende Rektor en

die verkryging van deskundige advies en omvattende oorlegpleging met

Visekanse li er van die Universiteit van Port Elizabeth vanaf 1 April 2002

personeelverenigings en personeellede. Die stelsel salop 1 Maart 2002

is 'n groat wins vi r daardie instell ing en 'n verlies vir Stellenbosch.

in werking tree.
Bes luite is ook geneem oar tydel ike en deeltydse personeel (kyk E
hieronder). 'n Besondere prestasie was die suksesvol le afhandeling van
die

hofsaak

tussen

die

Un iversiteit

en

die Suid -Afrikaanse

lnkomstediens (SAID) in verband met die US se inkomstevervangende
hantering van personeellede se byvoorde le, waar die SA ID 'n paging tot
appel laat vaar het. Die US se optrede en goeie trou in die
aangeleenthe id is dus op ondubbelsinnige wyse deur die Kaapse
Spesiale lnkomstebelastinghof bevestig.
Met 'n re latief ou kampus en geboue is die optimale aanwending van
die fasi liteite nie sander prob leme nie. Die voltooiing en goedkeuring
van die tweede fase van die fisiese meesterplan vir die Stel lenbosse
kampus was dus 'n belangrike stap. Soos in die verlede, is goed daarin

fJiej aar 200/ is

geslaag om die Universiteit se kampusse in stand te hou en dus hulle
aantreklikheid te verseker, ondanks begrotingsprobleme. Hier moet mnr

gel(enmerl( cleur

John Vi llet, die hoof van lnstandhouding , se leidende rol genoem word.

!aile presfasies en

AI die opvolgaksies voortvloeiend uit die ondersoek na kampus-

Jiu3iafiewe (!)p oers!(eie ferre1ize van clie
senfrale 6esfuur.

veiligheid wat deur erkende buitelandse deskundiges gedoen is, is nog
nie afgehandel nie. Die bevindings oor die bestaande veiligheidstelsels
en -maatree ls aan die US was ba ie positie f, maar sekere aanbevelings
moes verder ondersoek word , onder andere met die oog op
finansiele implikasies.
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D. PERSONEELVOORSlENlNG

personeelimpl ikasies op die terreine van bv. bestuursinligting, mensl ike

Die Universiteit Stellenbosch het 'n gesogte werkgewer gebly en oar die
algemeen was daar nie probleme met personee lvoorsiening nie. Oak
personeelomset het laag gebly.

hulpbronne, beplanning en fin ansies. Voeg hierby die amperse
onmoontlikheid om behoorlike personee lbep lannin g op die Ianger
termyn te doen weens die feit dat daar steeds, na vele be loftes deur die
Departement van Onderwys, geen duide li kheid oar die owerheid se

Di e verkryging en behoud van drie kategoriee personeel het nietemin

nuwe befondsingsraamwerk vir hoer onderwys is nie.

uitdagings gestel. Die eerste was IT-personeel , waaraan daar (ond er
andere weens emigrasie) 'n algemene tekort in ons land bestaan.
Danksy mnr Helmi Dreijer en sy ko ll egas se bestuursvernuf en die
interessante ontwikkelingswerk het die US egter heelwat beter as ander

E. BlLLlKHElDSTElKENS
Die Viserektor (Bed ryf), prof Jul ian Smith, het die US se beplanning en

Su id -Afrikaanse instellings gevaar. Tweedens is daar die algemene

aksies vo lgens die Wet op Diensbil li kheid met groat toewyding en

tekort aan kandidate uit die sogenaamde aangewese groepe waarna

deursettingsvermoe behartig. Die Raad het in Desember 2000 die

hi eronder in E weer verwys word. Ten slotte is akade mici van werk lik

Universiteit se plan ingevolge die Wet goedgekeur. Die plan voorsien 'n

internasionale gehalte altyd gesog . Deur die ste l van hoe vereistes in

verskuiw ing va n 15% oor drie jaar ten gunste van personeellede in die

die aanstel lin gsproses en die aktiewe werwing van uitstaande mense is

aa ngewese groepe. In 2001 is met die monitering van vordering begin,

daar tog daarin geslaag om goeie aanstel lings te maak. Gelukkig word

maar dit is nog te vroeg om 'n duidel ike gevo lgtrekking te kan

die US nie in dieselfde mate as sommige ander inste lli ngs deur

rapporteer. Daar is in elk geva l reeds baie grater bewustheid van die

emigrasie geraak nie, wat in hierdie tyd van toenemende in ternasionale

noodsaak vir betekenisvolle vordering in aile omgewings. Dit is 'n proses

mobiliteit baie vir die lojaliteit va n die US se akademici se.

waarin daar nou 'n du ide like impetus is, hoewel die probleme met die

Afgesien van die noodsaa k om die bestuursvaa rdighede van dekan e te

werwing en behoud van geskikte kand idate nag lank sal duur. Die

ontwikkel, sa l di e bestuur van akademi ese departemente meer aandag

US se gegewens vergelyk egter reed s goed met die van vergelykbare

moet ontva ng. Oa k di e on tw ikke ling va n di e potensiaal van person ee l

instellings.

in lae r posvlakke het nag nie ten vall e tot sy reg gekom ni e.

'n Mylpa al is bereik met di e Raad se goedkeuring aan die eind e van

'n Ve rw ante probleem is die nu we eise wa t voortdurend deur di e

2001 van 'n heeltemal nuwe be leid oar tydelike en deeltydse personeel

owerh eid aan ons universiteite gestel word, met gevolglike nuwe

- in die praktyk meestal vroue - se diensvoordele. Die beleid is opgeste l

PERSONEEL: AKADEMlES
Professore

Mede-

Senior

professore

Lektore

Lektore

Lektore

Totaa l

13

150

Ju nior

Lettere en Wysbegeerte

30

17

33

57

Natuurwetenskappe

29

19

43

36

6

133

7

3

10

18

3

41

Landbou- en Bosbouwetenskappe

15

7

28

9

0

59

Regsgeleerdh eid

12

9

4

0

26

1

0

13

32

8

123

Opvoedkunde

Teologie
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

8

3

26

14

43

lngenieurswese

23

9

36

7

3

78

Gesond heidswetenska ppe

31

16

26

41

8

122

Krygskunde
To taa l

53*
181

89

229

205

41

798

• Nie -vergelykbare rangstruktuur

PERSONEEL: NlE- AKADEMlES
Ui tvoerend -ad min istratief

96

Spesia Iis-ondersteu nend

78

Administratief

597

Tegnies

256

Dienspersoneel

390

Vak- en ambagsmanne

47
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VERSLAG VAN DlE REKTOR EN VlSEKANSELlER EN
DlE VOORSlTTER VAN DlE RAAD (VERVOLG)
na een van die omvangrykste oorlegp legingsaksies in die Universiteit

Addisionele kapasiteit sa l egter in die klein Afdeling Bestuursinligting,

se bestaan. Dit behoort, binne die perke van finansiele haalbaarheid ,

wat aan die Viserektor (Onderrig) rapporteer, geskep moet word indien

aandag te gee aan aile bi ll ike verwagtings van hierd ie personeelgroep.

die staat se rapporteringsvereistes voortgaan om teen dieselfde tempo

Die Universiteit se eerste Vigsbe leid vir personee l en studente, gebaseer

as die afgelope drie jaar toe te neem.

op internasionale en nasionale modelle, is eweneens aan die einde van

Een terrein waar nag ernstige probleme met bestuursinligting ervaar

200 1 gefina liseer. Die Viserektor (Bedryf) en die Hoofd irekteu r: Studente-

word, is die van personee lsake, vera l vergoeding. Verskeie stappe is

sake het die Ieiding hiermee geneem.

reeds in die ve rband gedoen en daar is vordering gemaak, maar die

Danksy doelbewuste werw ingsaksies deur Voornemende Studente, 'n

situasie is nag nie bevredigend nie en verg verdere aandag.

onderafde li ng van Korporatiewe Sake, en verbeterde finansie le steun is
goe ie vordering met die inskrywing van meer voorgraadse studente uit

G. STUDENTE-AANGELEENTHEDE

voorheen benadee lde sko le gemaak. Die vorder ing was egter nie so

'n Laagtepu nt vir die Univers iteit in 200 1 was die trag iese dood van

vinnig soos gehoop is nie, onder andere weens die ag terui tgang in

Char i Str ijdom , 'n tweedej aarstudent van Huis Visser, tydens 'n

matriekresu ltate en vervoer- en behu isingsprob leme op Ste ll enbosch.

in lyw ingsge leentheid van die koshuis. Mnr Strijdom is in die

'n Spesiale onde rsoek hieroor is op versoek van die Raad gedoen , wat

Helshoogtepas deur 'n voertuig doodgery toe hy en koshuisvr iende in

onder andere tot 'n drastiese verhoging in die US se beursbegroting vir

die danker daar gestap het. Pol itici en die media het die gebeurtenis

2002 gelei het.

aangegryp om die US van menseregteskend ings te beskuld ig. Daar was

Die toenemende diversiteit in ons universiteitsg emeenskap vereis meer

uiteraard oak geregverd igde kommer by vera I ouers oar praktyke wat,

doelbewu ste aandag aan die bestuur daarvan. Prof Ju lian Smith het met

ondanks jarelange pogings deur die Universiteit, nag in sommige

buitekon sul ta nte se hulp begin met 'n ve rske rpte proses van be wus-

manskoshuise plaasvind.

ma king en opl eiding in veraI die stud ente gemee nska p.

Die daa ropvolgende landwye ondersoek deur die Kommi ssie vir

Di e US word alge meen erken as 'n Ieier met die voo rsiening van geriewe

Mense regte, wat oak di e Stellenbosse kampus besoek het, het positi ewe

vir stud ente met gestremdhede. Fisiese aan passi ngs vir di e doel ge niet

gevo lg e gehad, ve ral deurdat dit die ern s va n die saa k regst reeks by
stud enteleiers en gewone studente tui sgebring het. Hierdie probl eem

voortdurende aandag, oak in die beg rotin g.

kan net in samewerking met die koshui sgemeenskap finaal opg elos
word en nie van bo af nie. Oat houdings op so 'n manier verander kan

F. BESTUURSlNLlGTlNG

word , blyk uit die aanvaarding van 'n etas deur elke koshuis en uit die

Die gehalte van bestuursinligting aan die US het dramaties verbeter

voorbeeld van Wi lgenhof, miskien die mees tradisievaste manskoshuis,

sedert die diensaanvaarding van dr Gert Steyn by die Universiteit. Hy

wat sy valle samewerking vir die hervorm ing van sy byna 100 jaar oue

was vroeer verbonde aan die nasionale Departemen t van Onderwys.

interne diss iplinere gebruike gegee het. Besondere dank is versku ldig
aan die betrokke professore in die Regsfakulteit vir hu ll e opbouende rol
ten opsigte van Wilgenhof.
Die Strijdom-gebeu re het oak daartoe gelei dat die US sy ree ls en
prosesse vir die persoonlike begeleid ing van nuwelinge en ander
studente weer onder die loep geneem het. Die uitgangspunt hiermee
was nie soseer regulerend nie, hoewe l sommige reels oak aangepas is,
maar eerder 'n beklemtoning van die belang van 'n sterk leerkultuur aan
die US. Daarom is die verwelkomingsprogram vir die begin van die nuwe
akademiese jaar met ingang 2002 veryroeg en totaal anders
gestruktureer. Hier moet die besondere rol van die Uitvoerende Komitee
van die Senaat en van prof Pi et duPlessis uitdruklik genoem word . Ter
versterking van die leerkultuur het die uittredende Re ktor tw ee

fl5(9eie CJ@rcleniljj is

wisselbekers aan onderskeideli k die bes presterende dames- en

f!emaa!( mel clie

manskoshuis op die Stellenbosse kampus geskenk.

1i1s{ rjjWiilfj CJan

Die positiewe rol van die Studenteraad tydens 2001 moet vermeld word.

meer CJ(!)@rfjraaclse sluclenfe
6enacleelc/e sl(@le.

N il

CJ(!)@rheen

Die SR-voorsitter wat in September 2001 verkies is, mnr Anton van Zyl,
was die primarius van Huis Visser tydens die Strijdom-tragedie en het
hom destyds en daarna deur sy leierskap onderskei.
Bepl anning op sportgebied het baie aa ndag ge kry. Da ar is goed
gevorder met 'n paging om die US se waardevolle sportinfrastru ktuur
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met behulp van buitekapitaal op te gradeer. Mej Jackie Wiese het 'n

as die Departement van Onderwys oor die groat getal studente

we lverd iende bevordering tot Adjunkdirekteur: Sport gekry. Die

in die Ekonom iese en Bestuurswetenskappe, met gevo lglik hoe

rugbyklub, wat in 'n sterk professionele omgewing moet funksioneer, is

uitsaksyfers en 'n risiko vir gehalte.

gehe lp om 'n vo ltydse afrigter in die persoon van die bekende dr Phi l
Pretorius aan te stel. Daar was ook die gewone reeks uitstekende
sportprestasies deur Maties as individue en in spa nne. Die fe it dat die
dameshokkiespan vir 'n ongeewenaa rde elfde keer die nasionale
klubkampioene geword het, was 'n besondere hoogtepunt.
Op kulturele gebied verwerf die jaarlikse Afrikaanse Woordfees aan die
US 'n al grater glans. Saam met dr Dorothea van Zyl van die
Departement Afrikaans en Nederlands, prof lzak van der Merwe, Dekaan
van Let tere, mnr Kobus Visagie, Senior Direkteur van Korporatiewe Sake,
en andere is verske ie indringende gesprekke gevoer om die toekomstige
fokus van die fees duideli ker te omlyn.

2. Voorgraadse diplomas: Daar was konsensus dat su lke diplomas
nie deur 'n inste lli ng wat hom soos Stel lenbosch posisioneer,
aangebied behoort te word nie. Dit het implikasies vir bv. die
Diploma in Mondh igiene.
3. Afstandsonderwys (AO) aan die US: Die Departement het 'n ba ie
negatiewe benadering tot afstandaanbied ing deur trad isionee l
res idensiele universiteite. Die US aanvaar dat dit nie dee l van sy
opd rag is om voorgraadse progamme op hierdie wyse aan te
bied nie, maar meen da t die Minister en die Departement
se benadering te simpl isties is. Die onderskeid tussen
kontakonde rrig en elektron ies gesteu nde onde rrig word al
onbelang riker en die US sien wei deegl ik vir hom 'n AO-toekoms

H. GEMEENSKAPSVERHOUDlNGE
Die Universiteit is baie bewus van die belang van sy verhoud inge met

ten opsigte van hoogs gespesia liseerde en nagraadse programme, soos reeds hierbo vermeld.

di e bree gem ee nskap, veral in sy onmiddellike omg ewing en met di e

4. Uitfasering van programme:Sowel die US as die Departement

minder geg oede dee l da arva n. Nu we impetus vir 'n beter koordin asie

aanvaar dat Stads- en Streekbeplanning in die Wes - Kaap slegs

va n al die US se ge meenska psdi ensaksies is verkry deur die aanstellin g

by die Universiteit van Kaapstad aangeb ied behoort te word en

va n dr Dori a Dani els as Direk teur: Ge mee nskapsdi ens in die Afd eling

dat Verbru ikerswetenskap (Hui shoudkunde) deur technikon s

Korporatiewe Sake. Die inisiati ef het grotendeels va n mnr Kobus Vi sag ie

gehanteer moet word. Die ontbond eling van die US se huidige

uitgegaan, wat ook die bu itefin ansiering vir die pos ve rkry het. Dit het

Departement Verbrui kerswetenskap is dan ook deur die Raad op

oo k gelei tot di e vo rming va n di e Eenh eid vir Di ensleer en Gem ee n-

sy laaste vergadering in Desember 2001 goedgekeur.

skapsinteraksie.

Geen vordering kon onge lukk ig nog gemaak word met die nouer

Matie Gemeenskapsd iens het mev Joan Modinger in die sleutelpos van

inskakeling van die Elsenburg-landbouko llege by die US nie, hoewe l

Direkteur aangestel nadat mnr Pieter Cloete afgetree het.

verwag word dat die NWG so 'n stap sal aanbeveel.

Wye erkenn ing vir die Universiteit se betrokkenheid by een van ons land
se grootste uitdag ings is verkry deur die instelli ng en eerste aanb ieding
van die Nagraadse Diploma in MIV/Vigsbestuur. Di e diploma , wat in
vennootska p me t Medunsa aangeb ied word , is tydens 'n dinee deu r
adjunkpresident Jacob Zuma in Preto ria bekendgestel.

l. VERNUWlNG lN AKADEMlESE PROGRAMME
Die voortdu rende deegl ike hersien ing van akademiese prog ramme deur
die Akademiese Beplann ingskom itee onder die Viserektor (Onderrig) se
voorsitterskap en deu r die Senaat het in 200 1 voor tgegaan .
Van groat belang was die voorlegging aan en daaropvolgende gesprek
met verteenwoordigers van die Departement van Onderwys oor die

fJie finivemlfed is

Departement se ondersoek na die aanbieding en geha lte van

baie beceJUs van clie

programme in die hele hoer onderwys (die sogenaamde Programme Mix
& Quality -ondersoek). Verske ie belang rike kwessies is aan albe i kante

6elanfl van Bjj

geopper, maar vier word hier vermeld , waarin die Departement se

verlu:mclzilfje mel

siening grotendeels die benadering van die US en sy Akadem iese
Bep lanningskomitee bevestig.
1. Verspreiding tussen fakulteite: Die US is baie sterker as die

clze bree flemeensl(ap, vera!
1i1 Bjj (!}!llttic/cle//il(e (!}!1lfjewtilfj,

nasion ale norm in die natuurwetenskappe en tegnologi e, wat
verwel kom word. Daar bestaan egter kommer by sowel die US
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VERSLAG VAN DlE REKTOR EN VlSEKANSELlER EN
DlE VooRSlTTER VAN DlE RAAD (VERVOLG)
Stellenbosch se groat aantrekkingskrag vir buitelandse studente is weer
in 2001 bewys. Daar was ongeveer 1 200 bu itelanders vir programme
aan die Un iversiteit geregistreer, waarvan die helfte uit die res van
Afrika afkomstig was. Veral bemoedigend was die inskrywing van
groepe studente uit Eritrea en Gaboen met die finansiele steun van
hulle onderskeie regerings. Tydens 'n amptelike besoek aan Libreville in
Februarie 2001 het die Re ktor 'n vennootskapsooreenkoms met die
Gaboenese universiteite onderteken.

VERSLAG OOR DlE GEKONSOUDEERDE
FlNANSlELE JAARSTATE
ln gevolge artikel 41(2) van die Wet op Hoer Onderwys, no. 101 van
1997 (soos gewysig deur Wet no. 54 van 2000). is universiteite verplig
om finansiele jaarstate aan die Departement van Onderwys voor te le,
wat voldoen aan Suid-Afrikaanse Standpunte van Algemeen Aanvaard e
Rekeningkundige Praktyk.
In Januarie 2002 is die tweede weergawe van die Handleiding vir

Jaarlikse Vers/agdoening deur Hoer Onderwysinstellings deur die
Departement van Onderwys uitgereik, wat die rekeningkundige

TOTALE lNKOMSTE

grondslae, praktyke en beleid, asook die formaat van verslagdoening
voorskryf.
Finans iele oorsig
Tota le

Tota le

inkomste

uitgawe

2001

Toename

2000

Ofo

Total e inkomste van
herhalende aard

•
•
•
•
•

Owe rheidstoekennings 41 ,40fo
Studente-, in wonings- en ander gelde 20,50/o
Privaat skenkings, toekenn ings en kontra kte 20,30/o
Verkope van dienste en produkte 3,50/o
Rente en dividende ontvang 8,30/o
Wins met verkoop van bates 0,60/o
Gerealiseerde wins met verkoop va n beleggings 4,60/o
Wisselkoerswins 0,80/o

TOTALE UlTGAWES

(2000 : 39,80/o)
(2000: 20,20/o)
(2000: 20,40/o)
(2000: 3,20/o)
(2000: 8,40/o)
(2000 0,20/o)
(2000: 7,80/o)
(2000: OOfo)

Rm

997

14,7
16,8

Owerh eidstoekenni ng s

Rm

439

Ofo va n in komste

Ofo

44,0

Stud en te en and er gelde

Rm

217

Ofo va n inkomste

Ofo

21,8

Privaat toekennings

Rm

214

Ofo van inkomste

Ofo

21 ,5

869
37 6
43 ,3

13,7

191
22,0

11,2

192
22 ,1

25,0

30

Verkope van dienste en produkte

Rm

38

Ofo van inkomste

Ofo

3,8

Totale uitgawes

Rm

858

8,5

79 1

Personeel koste

Rm

421

4,9

401

Ofo van uitgawes

Ofo

48,2

Kapitaal en reserwes

Rm

1 427

16,5

1 225

Belegg ings

Rm

849

10,7

767

3,5

50,7

Die netto toe name van R201 ,709 miljoen in kapitaal en reserwes,
verteenwoordig 'n toename van R51,280 miljoen in onbeperkte fondse,
wat diskresioner deur die Raad aangewend kan word , en 'n toename
van R150,429 miljoen in beperkte fondse, wat nie diskresioner deur die
Raad aangewend kan word nie. Beperkte fondse bestaan uit bedryfs- ,
lenings-, skenkings- en vaste batefondse met bepaalde voorwaardes vir
aanwending. Die toename van R51,280 miljoen tot R55,039 miljoen by

--

Personeelkoste 48,20/o
Ander bedryfsuitgawes 44, 10fo
Waardevermindering 5,20/o
Finansieringskoste 2,50/o
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onbeperkte fondse is hoofsaa klik as gevo lg van die vermindering van
R12,140 miljoen in die voorsiening vir die na -aftrede med iese voordel e
(2000:
(2000:
(2000
(2000:

50,80/o)
41 ,30fo)
5,40/o)
2,50/o)

vir pensioenarisse, wat van R224,420 miljoen afgeneem het to t
R212,280 miljoen op 31 Desember 2001. Hierdie vermindering is as
gevolg van 'n aanpassing in die onafhanklike aktuarisse se aanname vir
mediese inflasie en veranderinge in die mediese fondsvoordele.
Totale inkomste van 'n herhalende aard het met 14,7% (2000: 8,4%)
toegeneem tot R996,506 miljoen, terwyl tota le uitga wes met 8,50/o

toegeneem het tot R857,897 miljoen. lndien die effek van die voorsien ing
vir die na-aftrede mediese voordele egter buite reken ing gelaat wo rd,
beloop die stygi ng in totale uitgawes 14,1% (2000 : 10,1 %). Saam met die

AANVULLENDE OPMERl<lNGS DEUR
DlE REl<TOR EN VlSEl<ANSELlER

26,7% toename in inkomste uit ve rkope van dienste en produkte, is
bestuur se pogings om die tradisionele inkomstebronne toenemend aan
te vu l en uitga wes te beheer reeds suksesvol. Besigheidsprosesse word

Die Handleiding vir Verslogdoening ste l die vere iste dat hierd ie

ook voortdurend geevalueer om te verseker dat die Universiteit optimaa l

ve rslag met 'n selfevaluerin g deur die Rektor moet eindig. Dit is,
met ai le respe k, 'n vreemde vereiste vir 'n openbare do kument

funksioneer teen die laagste moontlike koste.
Die Unive rsiteit het die vo lgende be legg in gs in ong enoteerde filiale op

omdat dit makl ik tot selfaanprys ing sou kon lei. Daar word dus
met die volgende vo lstaan.

31 Desember 200 1:
Naam van maatskappy:

Uni ste l Groep Beherend (Edms) Bp k

As Rektor en dus hoof uitvoere nde beampte van die Universiteit

Aard van aktiwiteite:

Ontgin intel lektuele eiendom en bron -

Stellenbosch was ek persoonlik by al die aksies en beplanning wat

Effektiewe aandeelhouding:

ne van die Universiteit Stel lenbosch

hierbo beskryf is, betrokke. Ek dra dus 'n deel van sowe l die Iof as

vir navorsing, ople iding en kommer-

die blaam daarvoor. Dit waarvoor daar lof is, sou nie moontli k

siele dienste

gewees het sander die sa mewerking van 'n uitstekende span

1OOOfo

mense in die algemene bestuur nie. Hul le was feit lik deurgaan s

Boekwaarde van belang:

ook my vriende en my beste wense vergesel hulle.

- Aand ele

R1 000

- Lening

R3 565 637

As voorsitter va n SAUVCA, die Su id -Afr ika anse Vereniging va n
Visekanseliers, was ek in 200 1 ook die segsman en Ieier va n ons

Naam van maatskappy:

Unistel Eiendomme (Edm s) Bpk

Aard van aktiwiteite:

Verskaf inwoningsgeriewe aan

land se universite itsrektore in 'n belangrike j aar. Di t was dikwe ls
'n veeleisende taak, maar dit was die moeite werd , danksy onder
andere die uitstekende ondersteuning deur mev Pi yushi Kotecha

studente
Effektiewe aandee lhoud ing:

100%, aangekoop op 1 Ja nuarie 2001

en haar spa n in die organisasie se sekretariaat. Deur SAUVCA het
een bekommernis egter al hoe sterker by my gegroei , en dit is die

Boekwaarde van be lang:
- Aande le

R1 000

- Lening

R33413329

toenemende inbreuk making deur di e owerheid op die noodsaaklike beginsel va n univers itere outonomie, waa roor die laaste
woord beslis nog nie gespreek is nie.

Die gekonso lideerde finan siele state sluit ook die volgende trusts in op

Ek was 11 jaar lank 'n lid van die Rektoraat van die US, daarvan

31 Desem ber 200 1:

2 1/2 jaar as Viserektor (Bedryf) en ten dele Waarnemende Rektor,

Naam van trust:
Aard van aktiw iteite:
Lening aan trust:

en daarna Rektor en Visekanse lier. My dank aan die verskil lende

Stellenbosch Trust
Fondswerwing

en

belegging

van

raadsvoorsitters en die baie raadslede met wie ek saamgewerk het,

skenkingsfondse

en my opregte hulde aan twee merkwaardige kanseliers, dr JG van

RNul

der Horst en prof Elize Botha. Dit was 'n dekade waarin Suid-Afrika
'n metamorfose ondergaan het, maar hulle woorde van wyshe id

Naam van trust:

Die Stel lenbosch Ontwikkelingstrust

hulle geldigheid behou het.

Aard van aktiw iteite:

Belegging in eiendom vir onderrig - en

Die US is op 31 Desember 200 1 nie net 'n goeie en hoog aan-

navorsi ngsaktiwitei te

geskrewe in stelling nie (hoe we l daar altyd ruimte vir verbetering

Lening aan trust:

RNul

sa l bly). maar ook im Grof3en und Ganz~n 'n gelukkige een. Sy
personeel bewys dit deur hulle lojaliteit. Mag dit so bly en dankie
vir die voorreg om daartoe te kon bydra.

Prof AH van Wyk

Mnr OK Sm ith

Rektor en Visekanselier

Voorsitter van die Universiteitsraod

Andreas van Wyk

Rektor en Visekanselier
Regensburg, Duitsland
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~

~lellenlx93clz 3e /(!)ef((!)m3cJZ3ie z3 (!)m 'n
univer3l'leil le wee3 wal fjei(ennzerf( W(!)rcl cleur
CJ(!)(!)r/clurencl vernuwencle en CJ(!)f;;elz(!)ue (!)nclerr&J
van flelzalle.

PROF ROLF STUMPF,
Viserektor (Onderrig)

SAMESTELUNG VAN DlE SENAAT
Di e Sen aat van die Universiteit van Stell enbosch bestaan uit die Rektor

Raamwerk (April 2000), "gekenmerk word deur onderrig van geha/te, die

en Visekanse li er (voorsitter), die Viserektore, die Registrateur (sekretaris),

voortdurende vernuwing van onderrig- en /eerprogramme en die

twee lede van die Raad benoem deur die Raad, al die professore aan die

skepping van effektiewe leer/studiegeleenthede."

Universiteit, vier medeprofessore, vier studenteraadslede, twee lede van
die akademiese personee l wat nie professore of medeprofessore is nie,
twee lede van die adm inistratiewe personee l, twee lede van die tegniese
personeel , en bykomende persone wat deur die Raad tot lede van die
Senaat verklaar is, naam lik die Hoofdirekteur: Menslike Hulpbronne,
Senior Direkteur: Bib lioteekdiens, Senior Direkteur: lnformas ie-

Die Strategiese Raamwerk ste l ook agt strateg iese prioriteite wat heg
verband hou met hierd ie toekomsvisie. Hi erdie prioriteite plaas elkeen
die fokus op 'n ander be langrike faktor (soos organisasie , tegno logie,
demografie of die desentralisering van bestuur). Maar by el ke prioriteit
gaan dit om nuwe maniere om die Universiteit te onders teun in sy

tegnologie, Senior Direkteur: Navorsing, Senior Direkteur: Strategiese

strewe na beter onderrig en beter leer.

lni siatiewe, Direkteur: Akademiese Steundienste, Direkteur: Akademiese

Toe die Universiteit in 2000 beg in het om programme pleks van

Ontw ikkelingsprogramme, Direkteur: Universiteitsonderwys, Direkteur:

"kursusse" te doseer, washy reeds ver gevorder met die verwesenliking

Navorsing (Natuurwetenskappe), en die twee mededekane van die

van die eerste van hierdie prioriteite. Gedurende 1998 en 1999 het die

Fakulteit Gesondheidswetenskappe.

fakulteite en departemente hul onderrigportefeuljes grondig omged ink
in "onderrigprogramme". Die nuwe programme is daarop gemik om

A. VERSLAG VAN DlE VlSEREKTOR (ONDERRlG)

opleiding in algemene vaardighede naas dissiplinegerigte vaardighede

Betekenisvolle ontwikkeling in en sukses met
onderrig

samelewing, om na spesifieke behoeftes van Suid -Afrika om te sien en

te bied, om te voldoen aan die eise van die inligting-en-kennisom internasionaal erkenning uit te lok. Sodat hulle hierdie oogme rke

Strategiese prioriteite op die terre in van leer en onderrig
Hoe sien die Universiteit Stellenbosch sy toekoms op die terrein van leer
en onderrig7 Hy sien hom as 'n universiteit wat, aldus die Strategiese
Bladsy 12

kan bereik, was dit dan oak by die ont wikkeling van die programme 'n
algemene beginsel dat hul le tegelyk skerp gefokus en st reng
samehangend moet wees.

PROF WALTER CLAASSEN,

DR DORIA DANIELS,

Vi serektor (N avorsing)

Direkteur: Gemeenskapsdiens

Goe ie vordering word ook gemaak met die tweede van hierd ie agt

ook die stel meganismes is gevolg li k van all erl ei t ipes. Daar is die

prioritei te. Trouens, die Senaat het op 19 Oktober 200 1 die Universite it

geha/te van die dosente - en dit hou meganismes in soos, byvoorbeeld,

daartoe verb ind om daadwerklik oor te skake l na 'n leer- en

die voorvere istes en prosedu res vir aanste lli ngs. Daar is di e geha/te van

onderrigomgew ing wat studentgesen treerd is. Hierdie verb intenis dien

die studente - met meganismes vir, byvoorbeeld , studente se ke uring

nou as die vertrekpunt vir die Universitei t se "Strateg ie vir Leer en

en toelating. Daa r is ook die geha/te van navorsing - met meganis mes

Onderrig " (SLO), wat op diese lfde da tu m deur die Senaat aanvaar is.

soos die vir die toeke nning van navorsingsbefondsing op 'n

Die Strategiese Raamwerk erken voorts dat toegang en toegank li kheid ,

mededingingsgronds lag . Dan is daa r natuurl ik die geha/te van die leer-

op sigself genome , nie genoeg is nie. Juis om hierd ie rede is die

en onderrigprogramme- met megan ismes soos di e prosesse vir die

Univers ite it verb ind tot 'n deur lopende evaluering van studente-

forme le goedkeuring van inhoud en aanb ied!ng . En, les bes, is daa r die

deurvoer, jaarlikse sukses en afstudering, sowel in die algemeen as

geha/te van die Universiteit se geha/teversekeringsprosesse self.

vo lgens bevolkingsgroep en geslag.
'n Dokument onder die opskrif 'n Akademiese eva/ueringste/se/ vir die

E-Kampus: 'n "kwantumspro ng" va naf die e-p!atform

Universiteit van Ste//enbosch is reeds in November 2000 deur die

Die Unive rsiteit het 'n vindingryke koers inges laan met die strategiese

Akademiese Bep lanningskomi tee aanvaar. Hi eri n word voorstelle gegee
oor hoe om die huid ige st else l van departementeel gebaseerde eva luer ing uit te bre i sodat dit ook vir die evaluering van leer- en onderrigprogramme voorsiening maak.

ontw ikkeling van elektroniese leer. Di t wo rd uiteengesi t in sy
dokument 'n Kwantumsprong in die Verdere Ontwikkeling van die

e-Kampus. Die konsep "e - Kampus " slu it 'n aanta l nagraadse
programme in wat hoof saak li k deur midde l van die web en ande r

Die woorde akademiese evalueringste/se/ dui op al die megan ismes

vorme van elektron iese med iasie aangebied word, maar die oorgrote

waarmee die Universiteit sy akademiese prosesse evalueer en bevorder.

meerderheid van die e-aktiw ite ite bed ien die residensie le studente van

Die prosesse het uiteraard te make met die geha lte van al ler lei faktore;

die Universiteit.
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Aansien like ontw ikkeling in die webgebaseerde appli kasie "Course Tools"
het groat vertroue in die gebruik van die prog ram WebCT ingeboesem.
Van Augustus 1999 tot September 2001 het die aantal gebru ikers van

Sam estellin g en grootte van di e stud entekorp s
Samestelling en grootte van die studentekorps volg ens ras
(2001)

789 tot 10 737 toegeneem. Eweneens het die aantal lektore wat WebCT
as 'n bykomende modus benut om hul on derrig te verryk, oar dieselfde

Ra s

Aantal stud ente

tydperk toegeneem van 56 tot 236 en die aanta l modules wat op WebCT

Blank

15 196

ge laai is, van 58 tot 247. Hi erdie syfe rs toon hoe die lesingsaa l/-

Bru in

2 358

laboratorium en die rekenaar mekaar toenemend aanvul.

Swart

4 768

lndier

391

Totaal

22 71 3

Strategie vir Leer en Onderrig
Een van die sleutelelemente van die Universiteit se visie is sy verbintenis
to t 'n studentgesentreerde benadering tot leer en onder rig .

Die pe rsentasie-aandeel van swart, bru in en lndierstudente teenoo r die
studentekorps in sy gehee l het van 25,8% in 1999 toegeneem tot 33, 1%

Die log iese grand vir die Strategie vir Leer en Onderrig 2002- 2004 le in

in 200 1. Op nagraadse vlak is die samestell ing soos volg: blank- 52,9%;

die bestaan van die kennissamelewing , globa lisasie en lewenslange leer

swart- 35,1% ; bruin - 9,0% en lndier - 3,0%. Die fakulteite Opvoed-

opgesluit. Met sy studentgesentreerde be nadering ste l die Universiteit

kunde, Krygskunde en Teo logie het verreweg die meeste nie-blanke

hom ten doe l om byte dra tot die ontwikkeling van kritiese burgers en

studente geregistreer.

ruim, onbekrompe denkers, wa t betekenisvol le bydraes tot die sosia le,
ekonomiese en politieke ontwikkeling va n Suid -Afri ka kan lewer.
Daar is oak ag geslaa n op die aa ndrang om te reagee r op die behoeftes
va n die sam elew ing en die beroepswe reld, di e effektiewe en kosted oeltreffend e benutting va n menslike en fin ansie le hulpbronn e, en
ge halteve rsekering wa t voorsie ni ng maak vi r sowel aanspreekli kheid as
ontwikkeling. In hierdie verband verdien die Afdeling Universiteitsonderwys (U ni - Ed) se program PRONTAK (Professionele Ontwikkeling
vir Akadem ici) - 'n verpligte program vir nuutaangeste lde akademiese

Samestelling en grootte van die studentekorps volgens ges/ag
(2001)
In di e verslagjaar was daar 12 139 vrouestudente aa n die US
ge regi stree r te enoor 10 57 4 mans. Di e alg ehele perse nta sie ma nli ke
stud ente het oar die afgelope paar jaar drasties afgeneem -van 55,8%
in 1995 tot 46,7% in 2001. In 1997 was daar reeds meer vroulike
eerstejaarstudente (50,2%) as manlikes; hierdie persentasie het verder
toegeneem tot 53,9% in 2000.

personeel - spesiale vermelding.

Samestelling en grootte van die stude ntekorps vo /gens
geografiese herkoms
Geografiese herkoms
Republiek van Suid-Afrika

20 77 4 (95,9%)

Wes-Kaap

12 389 (54,5%)

Noord - Kaap
Oos-Kaap
Vrystaat
KwaZu lu-Nata l

jJCBenfreercle
6enacleniljj wJ clie
finivers !le!l 6jjclra
/(')/ clie (')17/wil(l(e !Jiljj van l(nliese 6Nrgers
en n11i11 clenl(er s.

684 (3,0%)
1 788 (7,9%)

Mpuma langa

523 (2,3%)
798 (3,5%)
1 889 (8,3%)

Noordwes Provinsie

45 7 (2,0%)

Ande r Lande

939 (4, 1%)

Botswana

26 (0,1%)

Lesotho

8 (0,0%)

Namibie

516 (2,3%)

Swaziland

17 (0,1 %)

Zimbabwe

57 (0,3%)

Elders

315 (1,4%)

Groottotaa l
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776 (3,4%)
2 470 (10,9%)

Noordel ike Provinsie
Gauteng

il(e; Bjj s fuclen!-

Aantal studente

22 71 3 (100,0%)

In 1997 het studente van die Wes-Kaap 67,2% van die algehele
studentekorps uitgemaak. In 2001 het hierdie syfer, grootli ks as gevolg
van afstandonderwys, afgeneem na 54,5%. Desnieteenstaande neem
die aantal registrasies van die Wes-Kaap jaarliks toe.

Pres tasiebeoordeling en pres tasievergoeding van personee/
Prestasiebeoordeling van akademiese personeel word aangewend om
werksbevrediging en produktiwiteit aan te moedig. Daardeur kan
opleiclings- en ontwikkelingsbehoeftes vasgestel word , terugvoer aan
akademiese personeel verskaf word en, na verdienste , erkenn in g vir

Samestellin g en grootte van di e studen tekorps vo/ge ns
huistaal (200 7)
Hu istaa l

Aanta l studente

Afrikaans

11 991 (64,02%)

Engels

geha ltewerk gegee word .
Die stelsel meet elke personeellid se prestasie op die vo lg ende
belangrike te rreine:

5 013 (26,76%)

• Onderrig op voorgraadse en nagraadse vlak (vakkundigheid , aan-

Afrikaans/Engels

359 (1,92%)

biedingsvaardighede, klasatmosfeer, kursusorgan isasie en -adminis-

Ander amptelike SA tale

85 1 (4,54%)

trasie).

Ander ta le

517 (2,76%)
• Navorsing en publikasies.

Die jaarli kse afname in studente met Afrikaans as moedertaal is ve ra I
oor die afgelope vier jaar opmerkli k (70,6% in 1995 tot 53,3% in 200 1,
Educorp -studen te uitgesluit). Weer eens was afstandonderwys 'n
belangri ke faktor.

• Diens aan die inrigting self en aan die gemee ns kap (departementeel,
Universiteit in sy geheel, ekstern)
Daarna volg 'n deeglike evalue ring sproses. Die akademiese personeellicl
le 'n

curriculum vitae

aan die departementele voorsitter voor. Die

departementele voorsitter samel bykomende inligting uit ander bronne

Onderrig: Vlakke van akad emi ese vord ering in die
on derskeie vakri gti ngs

prestasiebeoordelingsvorm in, wat dan aan die dekaan voorgel e word.

in (byvoorbeeld studenteterugvoer en evaluering) en vul 'n voorlopige

Nagraadse reg istrasies aan die Unive rsite it het in die ve rslagjaa r 36,1 Ofo

'n Fak ulteitskomi tee bestaande uit die de kaan, die depar te mentele

van die studentekorps gevorm. Ve rgelykbare registrasiesyfe rs in 1992

voo rsitt er en een of twee senior lede van die betro kke departeme nt

en 1996 was 27 ,6% en 30,5% ond erske id el ik. Di t dui op 'n toe name in

fin ali see r die pres tasiebeoo rdelingsvorm. Laa stens voer di e departe-

di e na graadse fo kus. In die faku lteite Opvoed ku nd e en Te ologi e oorskry

mentele voorsitter 'n presta siebeoordelingsonderhoud met die betro kke

die aantal nagraadse studente die voorgraadse studente.

personeellid.

Gemiddeld het die registrasie van ee rstejaars tudente tussen 1996 en

Die prestasiebeoordelingsonderhoud, wat in 'n ontspanne atmosfeer

200 1 met 2,4% gegroei. Sedert 1995 het die persentasie-aandeel van

gevoer kan word, is waarskynlik die belangrikste stap in die

die onderskeie fakulteite in die aantal registrasies merkbaar verskuif. Sy
afstandsonderwyskomponent het meegebring dat die Fakulteit
Opvoedkunde se aandeel van 4,9% in 1996 tot 20,7% in 2001 gegroei
het. Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en die Fakulteit
Regsgeleerdheid het 'n toename in studenteregistrasies ervaar.

beoordelingsproses. Die onderhoud word gebruik om kommentaar te
lewer en vocirstel le te maak aangaande personeellede se potensiaal vir
bevordering en moontlike behoefte aan opleiding of ontwikkeling. In
samewerking met die personeellede word doelwitte hersien en
nuwes gestel.

Onderrig: Toekennings en prestasies
Eva!ueringsmeganismes en -metodes

Toegang tot en voorsiening van finansiele hulp
Studente!en ings per fakulteit en ras

Die volgende gevestigde eva lueringsmeganismes en -metodes aan die
Universiteit is verder ontwikke l om deel van die nuwe akademiese

Faku lteit

evaluering stelsel te vorm:

Lettere en Wysbegeerte

• 'n Verpligte stelsel van studenteterugvoer sedert 1988 (in 1999 en
weer in 200 1 aangepas).

Blank Swart lnd ier

Bruin Totaa l

113

3;3

0

136

282

Natuurwetenskappe

98

11

0

77

186

Opvoedkunde

26

0

0

0

26

0

Landbou- en
• Eksterne evaluerin g van departemente sedert 1993 (in 1998 aangepas
om ook aspekte van navorsing en die opstel van 'n se lfeva lueringsverslag voorafgaande aan die besoek deur die eksterne paneel in
te sluit).
• 'n Prestasiegedrewe vergoedingstelsel vir ai le personeellede sedert
1995.
• Die Re ktorstoekenning vir Voor treflike Onderrig sedert 1995, die
Rektorstoekenning vir Voortreflike Navorsing sedert 1999 en die

40

18

Regsgeleerdheid

Bosbouwetenskappe

33

6

Teo logie

10

4

168

19

60

3

0

Gesond heidswetenskappe

135

3

10

Groottotaa l

683

97

12

0

9

67

56

96

19

33

96

284

2

65

89

23 7

Ekonomiese en
Bestu urswetenska ppe
lngenieurswese

484 1 276

Rektorstoekenning vir Voortrefli ke Diens sedert 2000.
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Beurse per ras
Voorgraa ds

Nagraads

Navo rsing is een van die drie kernfunksies va n die Universitei t

Blank

4 120

1 288

Ste ll enbosch. In die verslagjaar het die Universitei t voortgegaan om

Bru in

1 178

223

na vorsingsuitse tte van hoe gehalte te le wer. Op hierdie manier doen

Swart

286

334

hy die verklaring in sy Strategiese Raam wer k gestand dat hy

lnd ier

55

29

5 639

1 874

Ras

Totaa l

navorsingsgerig in beplanning en praktyk is.
Die Universiteit is trots op sy groat getal (135) navorsers wat in 2001
deur die Nasiona le Navo rsingstigt ing (NNS) geeva lueer is. In Suid-

Aan passing van onderriggeld

Afr ika het die US tans die tweede grootste ge tal geeval ueerde

Registrasiegeld vir 2002 (b etaa !baar op dog van registrasie)

navorsers, wat van 1996 tot 200 1 met bykans 70% toegeneem het. In
200 1 het die NNS op nasion ale vlak vier bu itengewoon talentvolle jong

Voorgra ads

Nagra ads

R4 500

R3 000

Eerste paaiement op onderriggeld

wetenskap likes as Pres identstoekenn inghouers vereer, van wie t wee
aan die US verbonde is.
Die Universiteit se slagspreuk "j ou kennisvennoot " plaas 'n beson der

Onderrigge!d
Die gemidde lde studiegeld -styging van 12,8% van 200 1 na 2002 kan

hoe prem ie op die navorsingsvaardighede van sy pe rsoneel. Gevolg lik
poog die Universiteit om slegs toege wyde personeel met voor treflike

hoofsaakli k toeg eskryf word aan di e toepa ssi ng van di e beginsel om die

navorsing spotensiaa l vir aanstell ing te oor weeg . Besondere steun wo rd

inkom ste en uitgawes van faku lte ite te balansee r, o.a. deur di e

dan oak aan sul ke j ong personeel gegee om hulle pote ns iaa l ten voile

toepassing van 'n nuwe stude ntege ldemode l.

te ontwikke l.

Die verantwoordel ikheidsentrumbestuur (VSB) -mode l, 'n deursigtige en

Die US behaa l steeds groat sukses met vennootskappe tussen die

verantwoorclbare hulpbrontoedelingsmodel wat studentegelde inslu it, is

Univers iteit, bedrywe en die NN S, soos blyk uit die feit dat die

noodsaakl ik vir 'n inrigting soos die US, wa t vele komplekse funksies moet

befo ndsing vanaf THRIP (Technology and Human Resources for

vervu l. Dit moet egte r soepe l genoeg wees om nie die bestuur van di e
Unive rsite it va n die veran tw oord eli khe id te ontnee m om sy hulpbronn e
s6 aan te wend dat sy strategiese doel wi tte nag verwesen li k word nie.
Die VSB-model veronderste l da t faku lteite en administratiewe afde li ngs

Industry Programme) oar die afge lo pe vyf j aar die grootste bed rag is
wat aa n en ige uni ve rsitei t in die land toegeken is. Hi erdi e
vennootskappe vind oak uiting in 'n toen emend e getal af we nte lmaatskappye waarin die intelle ktuele eiendom va n person eellede van

as verantwoordelikheidse ntra beskou word wat saver moontlik voile

die Universite it gekomme rsialiseer word. Hierdeur word verdere

vera ntwoordelikheid vir hu lle eie finansies aanvaar. Hierdie benadering

voorde le vir navorsing geskep en lewer die Universiteit 'n bydrae to t

verseker da t elke sentrum ni e net maksimale outonomie oa r inkomste

die vestig ing van bedrywe en die ske pping van wer kgelee nthede. Die

en uitgawes het nie, maar oak groat verantwoorde likhede, aangesien

Kantoor vir lntel lektue le Ei endom (K IE) speel in hierdie verband 'n ba ie

hul beg rat ings van j aar tot j aar moet klop. Die veran t woorde li kheid-

belangrike rol.

sentra moet ee rd er, get rou aan die trad isie van unive rsiteite in die
algemeen en die US in die besonde r, onderdele van 'n geheel vorm wat

Akadem ici se pub likasies en voordragte by konferens ies bly van die

mekaar kreatief en strategies aanvul om die grater saak - naam lik die

be langrikste aanduiders van hu l kund ighe id as navorsers. Die

ontginning en dissem inasie van kennis- te dien.

Univers ite it se prestas ie op hierdie terrein het oa r die afgelope paar
jaar steeds verbeter, te midde van groat druk op die akadem iese

Belangrike uitdagings
Een van die belangrikste uitdagings aan die Universite it is die antwerp
van 'n omvattende geha lteverseke ringsmegan isme vir akadem iese
programme sander om afbreuk te doen aan die suksesvolle elemente van
'n

relat ief omvattende departementele evaluer ingste lsel. So 'n

omvattende meganisme behoort onder meer die onderskeie ste lsels van

gemeenskap om 'n groat verskeidenheid doelw itte nate streef.
In 200 1 is besondere aand ag gegee aan die ontwikkeling van SIGNA
(Stelle nbosse lnstituut vir Gevo rderde Navorsing). Die doe lstel ling van
SIGNA is om die beste gehalte navorsers uit die bu iteland (spesi fi ek oo k
uit an der Afrikalande) op ge'ldentifiseerde temagebiede onder gunstige
oms t and ighede saam te trek om , saam met plaasli ke navorsers, 'n

studenteterugvoer, eksterne evalueri ng van departemente, program-

sinvolle bydrae tot die wetenskap te lewer. Bu itefondse is be kom vi r

eva luering en tydsreeksana lise van sukseskoerse in te sluit en te integreer.

die eerste program van SIGNA, wat in Oktober 'n aan vang geneem het.

'n Verdere uitdag ing is om 'n gesonde ba lans te handhaaf tussen die
druk wat op akadem iese personeel geplaas word om navorsing te doen

Twee vooraanstaande bioloe het, in aans luit ing by drie plaaslike
navorsers, aan hierdie prog ram dee lgeneem.

aan die een kant en die eise van hulle onderrigverpligtin ge aan die

In die vers lagjaar was daa r ook 'n besonder ster k groei in die getal

ander kant. Die een moet nie ten koste van die ander plaasvind ni e.

nagraadse studen te. 'n Om vattend e studie is onderneem om die stand
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van nagraadse studie aan die Un iversiteit te bepaal. Die bevindinge van

Daar is in die vers lagjaar oak uitstekende vor dering gemaak met die

hierdie waardevolle verslag vind toepassing in belei d en imp lemen-

ve rdere implementering van die aanbeve lings va n die Biblioteekd iens

teringspla nne.

se st rategiese beplanning. Die proses is aangehelp deurdat seke re

Die Universiteit Stellenbosch het die voorreg om jaarliks verske ie

senior paste deur herstrukturering gevul kon word .

wetenska pli kes van wereldformaat en vooraa nstaan de besoekers op sy

Een van die grootste dilemmas waarvoor die Biblioteekdie ns te staan

kampus te verwelkom. Verskeie van die interaksies lei tot gemeen -

gekom het, was die voortdurende ve rswak king van die waarde va n die

skap lik

Rand teenoor ander buitelandse geldeenhede. Geluk kig is sekere

voo rdelig e samewerkingsooreenkomste

en

strategiese

all iansies.
Verskeie van ons personee lled e is nasionaal en in ternasio naal vereer

maatreels reeds vroeg in die verslagjaar getref om grootskaalse
oorskryd ing van die begroting te voorkom.

vir hulle voortreflike wetenskaplike bydraes. US-personeel dien oa k di e

Die Biblioteekd iens het weer eens die jaarlikse simposium, wat een van

wetenskaplike gemeenskap deur in die besture van hulle vakverenigings

die belangrikste gebeurtenisse op die professione le kalende r van die

en in die redaksio nele rade van vaktydskri fte te dien.

beroep in Suid-Afr ika geword het, me t groat sukses aangebied. Sewe
van die 11 sprekers was buitelanders. Die tema van die 200 1-

As een van di e mees vooraanstaande plaaslike instansies ten opsigte
van biotegno logienavorsing , het die Universiteit 'n aansien li ke bydrae

simposium , wat deur 146 persone bygewoon is, was Access to

electronic information: pieces of the puzzle.

· gelewer tot die regeringsinisiatief vi r die ontwikkeling va n die
Nasionale Biotegnologiestrateg ie vir Suid-Afrika . Verreikende vooruitgang is met navo rsing tot voordeel van die wynbou-, suiker-,
mie lie- en mynbedrywe gemaak. Di e Un ivers iteit het oak, in

Daar is in die verslagjaar wee r eens 'n hele aantal vooraanstaande
besoekers ontvang. Di e onderg rond se biblioteek en die sukses va n die
beplann ing daarvan bly steeds 'n groat trekpleister.

samewerk ing met Chiron , 'n voo raanstaande Amerikaanse biotegnologiemaatskappy, groat vordering gemaak met die ontwikkeling
van 'n Vigsvirusvaksiene wat spesiaal op die gevreesde Afrika-t ipe
virus afgestem is.
'n Moderne fasi li teit is gevestig om op 'n toonaangewende wyse
navorsing op lasers en die toe passings daarvan te doen. Di e la sergebaseerde diagnostiese tegni eke vind toepa ssi ng in sowel die
omgewingswetenska ppe as in chem ie, bio log ie en die mediese ve ld.

lnformasietegnologie (lT)
Die rol van die Afdeling lnformasietegnologie by die fas ilitering en
optima le benutting van tegno logi e op die gebiede va n onderrig, leer,
navorsing en administrasie by die Universiteit neem steeds toe.
'n Belangrike mylpaal is in 2001 bereik met die aanvaarding va n 'n
elektroniese kommuni kas iebeleid (E KB) vir werknemers en studente.
Hi erd ie be leid het betrekking op enige vo rm va n elektroniese

Deur middel van sy wye en diepgaa nde deskundigheid op navorsingsgebied lewer die Uni versi teit 'n groat diens aan die gemeenskap, maar
oak aan die vakkun dige en professionele liggame van die land.

Die Biblioteekdiens
As rolspeler binne die globale inl igtingswere ld, het die Biblioteekdiens
op ve le terreine 'n baie besige jaa r beleef. Na sionale en internasiona le
kontakte en samewerking het 'n groat bydrae hiertoe gelewer.
Afgesien van die nasionale samewerking, onder andere deur die Cape
Library Cooperative (CALICO) in die Wes-Kaap, die Forum of University
Librarians of South Africa (FULSA) en betrokkenheid by SAB INET, het
die Bibl ioteekd iens oak dire k saamgewerk met die projek van die Open
Soc iety Institute (OS I). wat te make het met volteks- elektroniese

f[;(!JJI

aan clie

inli gting, naamlik Electron ic Information for Lib raries (eiFL), wat uit

slaf!spree!( )('m

Boedapest, Hongarye, bestuur word . Die Biblioteekdiens is verde r oak

!(ennisCJenm:rx9!"

dire k betrokke by die Online Computer Li brary Centre (OCLC) in
Columbus, Ohio. Die voordele van hierdie skakeling is dat dit di e

W(!)rcl 'n beB(!)!lCier hd/ premie (!)p clie

blootstelling van die Bibli oteekdiens verhoog en toegang tot die

nctCJ(!)rBiilfjBCJctarclifjhecle CJctn pers(!)neel

volte ks- elektroniese bronn e bewerkstellig. Di t help oak om die nodige
perspektie f te gee met die beplanning va n die e-Ka mpusproje k.

f!eplaas.
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SENAATSVERSLAG AAN DlE RAAD l NSAKE 0 NDERR1G,
NAVORSlNG EN GEMEENSKAPSDlENS (VERVOLG)
kommunikasie, byvoorbeeld e-pos, en verduidelik wat aanvaarbare en

Vrywillige dienste deur studente, altru·lstiese dade en kontra ktuele

onaanvaarbare gebruik is. Die aan vaarding van die EKB help IT om die

intera ksies tussen universiteit en gemeenskap kan dui op 'n siening van

ste lsel doe ltreffend te bestuur, onder meer deur misbruik van die

gemeenskapsdiens nie as 'n duidelik omskrewe uitkoms van

fasil iteite te bekamp en sodoende onskuldige gebruikers teen die

akademiese en navorsingsprosesse nie maar as, op sy beste, 'n ad hoc-

gevolge van misbruik te beskerm.

uitkoms daarvan. Op Ste llenbosch het bes moontlik juis so 'n siening

'n Verdere mylpaa l was die aanvaard ing van die e-Kampusinisiatief.
Hierdie inisiat ief het die ontwikke ling van die gehalte van die
kernfunksies van die Universiteit (naamlik onderrig, navorsing en

gelei tot 'n mate van onbetrokkenheid by sosiale en na sionale
ontwikkeling.
Die Universiteit Stellenbosch se Eenheid vir Diens leer en Gemeenskaps-

gemeenskapsdiens) as primere dryfveer. Dit beklemtoon egter die

interaksie (USDG) ontwikkel reeds 'n tyd lank strategiee om opnuut die

ge"lntegreerdheid van hierdie kernfunksies met die inli gtings- en

akademie met demokratiese doe lwitte in ooreenstemm ing te bring.
Daar is byvoorbeeld 'n databasis geskep van gemeenskapsdiensprojekte

kom muni kasienetwerke.
Verskeie IT-projekte is reeds onder die sambreel van die e-Kampusin isiatief saamgevat. Goeie vordering is gemaak met die skepping van
'n metagids vir gebru ikersinligting. Dit konsolideer verskeie bronne van
gebruikersinligting,

waaronder

in ligting

uit

die

sentra le

wat hu lle daartoe leen om samewerking tussen gemeenskappe en
universiteitsdepartemente te bevorder. Die USDG doen ook navorsing
oor 'n opvoedkund ige mode l wat gemeenskapsdiens binne die
kurrikulum inspan. Die bedoe li ng is dat studente diens aan die
gemeenskap lewer in omgew ings waarin hul le organisatoriese en

administratiewe databasis en netwerkstelse l.

probleemoplossingsvaardighede en gesindhede kan verwerf wat vir

In ooreen stemming met die mikpunte in die e-Kampusinisiatief om
netwerkto ega ng so wyd as moontli k te bewerkste llig, is 'n proje k begin
om binne die vol ge nd e drie jaar ail e koshui ska mers va n netwerkpunte
te voorsi en. In di e Desemb ervakansie is ve ral op dames koshui se
gekonsentreer en is di e 1 000-kerf oorgesteek.

hu lle as toekomstige werkers en leerders noodsaaklik gaan wees.
Dit is die USDG se uitg angspunt da t kritie se interaksie met die
gemeenskap studente toerus om produkti ewe beroepslui en burgers te
word . Hi erdi e ben aderin g is te n gun ste va n di e gebruik va n mee rder e
pl ekke vi r ke nnisprodu ksie. Terselfdertyd werk dit die on tw ikke ling va n

Die Intern et as navorsi ngsbron, ko mmu ni kasiem iddel en toegangspoort

'n kr itiese ingesteldheid en di e beoefening va n aktie we burge rska p

tot ele ktroni ese sake is in ee ngeweef in die kernfun ksies va n di e

in di e hand. Bo we nal herb evestig dit di e gemeens ka psmissie va n

Universiteit. Dit blyk duidelik uit di e eksponensi ele groei in lntern et-

Suid-Afrikaanse universiteite om hul studente te help ontwikkel tot

gebruik. Sekere ondersteunende stelsels is verbeter om voorsiening te

kritiese burgers wat hulle vir 'n produktiewe en bemagtigende

maak vir deeglike rugsteun in geval van opgraderings of herstelwe rk.

gemeenskap beywer.

Die Universiteit het ook, saam met die meeste ander universiteite in die
land, ingeskakel by 'n nuwe diensverskaffer, TE NET (Tertiary Education

Network).
'n Aanta l projekte is ge"lnisieer om die admin istratiewe rekenaarste lsels
meer toeganklik te maak en die stelsels makliker met ander
rekenaarste lse ls te laat integreer. Fase 1 van die migrasie van die
administratiewe stelse ls van 'n geslote na 'n oop arg itektuur is reeds in
200 1 afgehandel . Verde re fases sal in die loop van 2002 ge"lmp lemen teer word.
Loodsprojekte om die administratiewe ste lsels deur die web toeganklik
te maak, is in 2001 aangepak, waarvan die eerste projekresultate in
2002 gelewer sal word.

fJie ~enheic/ CJ/i'

C. VERSLAG lNSAKE GEMEENSKAPSDlEN S
Het die universiteite in Suid-Afrika 'n plig om studente voor te berei vir
aktiewe

deelname aan

'n

gediversifiseerde

demokrasie?

Di e

Departement van Onderwys se versoek van 1997 dat hoer onderwys 'n
proaktiewe vennoot in ontw ikkeling word het gelei tot hernude debat
oor ons universiteite se gemeenskapstaak. By die Universiteit
Stell enbosch erken die leierskap vandag dat daar 'n verandering moet
kom in die manier waarop die inrigting met die gemeenskap omgaan.
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DlE lNSTITUSlONELE FORUM

SAMESTELU NG
Die lnstitusionele Forum bestaan uit agt- en - twintig lede, sewe uit el k
van die volgende groeper inge: die beheer- en bestuursektor, die
personeelsektor, die studentesektor en die gemeenskapsektor.
Hierdie verteenwoordiging sien soos volg daa r uit-

Beheer- en Bestuursektor:Twee lede van die Raad verkies deur die Raad,
drie lede van die Senaat verkies deur die Senaat, een lid van die bestuur
aangewys deur die bestuur, en die Registrateur of 'n persoon wat deur
die Registrateur aangewys word.

Personee/sektor:Twee lede verkies uit eie geledere deur die permanente

:Die faa/(f!rC9epe
cliversileil en

nie- professorale akademiese personeel, een lid uit eie geledere

CJ!i '

aangewys deur die akademiese ondersteuningsdienste, twee lede uit

cliens6Jiil(lzeic/, cllr

eie geledere verkies deur erkende vakbonde, en twee lede uit eie
geledere verkies deur administratiewe ondersteuningsdienste.

6eplanmilff en vir

Studentesektor: Twee lede van die Studenteraad verkies deur die

/(tt!tuur C9nclersC9el( sal(e wal aan lzu!!e

Studenteraad, twee lede van die Primkomitee aangewys deur die

IC9egew!JB WC9rcl.

Prim komitee, een lid aang ewys deur die studenteverenigings, en twee
lede va n die Akadem iese Belan geraad aangewys deur di e Aka dem iese
Belange raa d.

Gemeenskapsektor: Twee lede van die konvokasie aangewys deur die

kan di da te geno mineer en het die Raad dienooreenkom st ig in ge li g

president van die konvokasie, en vyf persone uit eie geledere aangewys

(ve rslag 2/2001 (2) MA).

deur die ve rteenwoord igende liggame van die burgeri ike sa melewing .

Beleid insake tydelike person eel
Die IF het die Raad op 14 Junie en weer op 5 Desember geadvise er

VERSLAG VAN DlE lNSTlTUSlONELE FORUM

(verslae 3/2001 MA en 6/2001 MA) dat die voorgestelde beleid rakende

Die lnstitusionele Forum (IF) is 'n adviesliggaam wat, ingevolge die Wet

tydelike personeel terugwerkend toegepas moes word en dat dit hersien

op Hoer Onderwys (Art. 32 van Wet 101 van 1997), bespreking en debat

moes word om diensvoorwaardes ook in te sluit en nie net die

op die kampus aanmoedig oor verskillende sake wat onder sy aandag

toewysing van byvoordele nie.

kom . In die verslagjaar het die IF op verskeie terreine in hierd ie verband

Senior bestuur en hersien ing van beleidsdokumente

'n ro l gespeel.
Prof Brink het verskeie skrifte like voorleggings oar senior bestuur en
Die bedrywighede van die IF word hoofsaaklik deur sy drie taakgroepe

die algemene hers iening van bestaande be leidsdokumente aa n die

-die taakgroepe vir diversiteit en diensbil likheid , vir beplann ing en vir

Raad, die Senaat en die IF gemaak. Die kommentaar van die IFop hierdie

ku ltuur- gehanteer. Die taakgroepe word aangevul deur twee ad hoc-

dokumente is verva t in verslag 1/2002 MA. Die IF is bemoedig deur die

groepe- vir taal en vir senior bestuur. Die taakgroepe het die bevoegd-

voorgestelde verander ings, veral in soverre dit vereis dat elke

heid om sake te ondersoek wat aan hu lle toegewys is en moet by die IF

be leidsdokument uitdruklik moet verwys na die verklaring van die

daaroor verslag doen en hulle adviseer.

Universiteit se waardes in die Strateg iese Raamwerk.

Hier volg 'n opsomming van die sake wat die afge lope jaar aandag
ontvang het.

Monitering van eerstejaarsorienteringspraktyke
Die IF het die monitering van eersteJaarsorienteringspraktyke deur
onafhanklike

waarnemers

ondersoek

en

voorgestel

dat

die

Leonie Overbeek

Voorsitter

moniteerders van hierdie praktyke mense moet wees wat onafhanklik
van universiteitstrukture optree (verslag 2/200 1 (1) MA, na 'n
vergadering op 5 April 200 1).

Aanstelli ng van 'n Rektor
Die IF het op 8 Mei 2001 oor die aanstelling van 'n Rektor gestem . Hy
het prof R Stumpf met 'n duidelike meerderheid as sy keuse uit die
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FAKULTElTSVERSLAE

die akkuraatste vooruitskatting gemaak van die jaar 2000 se
ekonomiese aanwysers, waaronder Reuters se maandelikse konsensusopname onder Suid-Afrikaanse ekonome.
Die lnstituut vir Toekomsnavorsing het in die loop van 2001 sy
deelgenoot(kliente- )basis met 50% uitgebrei. Dit is tekenend van die
bewese bydrae wat die instituut tot organisasies se strategiese
vooruitsig maak.
Die Bellvilleparkkampus van die US huisves die Nagraadse Bestuurskool
(U SB). die Skoal vir Openbare Bestuur en Beplanning, en die Afdel ing
Deeltydse Stud ie (wat oar die vo lgende paar jaar uitgefaseer gaan
word). Die USB het in 200 1 groat vordering gemaak met sy paging om
internasiona le bande met prominente bestuursko le in vera I Europa te
PROF JOHAN MATTHEE,
Dekaa n tot einde Junie 2001

PROF ESTIAN CALITZ,
Dekaan sedert 1 Ju lie 2001

smee. Nadat die USB in 2000 internasiona le akkreditasie van die
European Foundation for Management Development verwerf het, was
die fokus in 2001 op die vestig in g en uitbouing van die USB se statuur
in die internasiona le gemeenskap van hoofsaaklik EOU IS-geakkre-

fJie ~f(ul!e!l <£1((911(911liese en

diteerde bestuu rskole. USB Bestuursontw ikkel ing Beperk (USB-BO), die

'f3es!JHJrswelensf(a??e 6(!; lewens!(raffl'fl

bele het, is aan die begin van 2001 binne die USB in bedryf gestel. Ai le

en ;im('}(Jerenc/mel'n slerf( /(')(?CJI(')(?i CJCJn
6rijjcmle slue/en/e.

opleidingsmaatskappy waarin die privaat sektor en die US gesamentli k
bestuurs- en leierskapsprogramme (sertifikaatprogramme). met
inbegrip van interne programme vir spesifieke organisasies, asook
semina re en ander projekte in samewerking met die sakesektor, word
onder die vaandel van USB -BO aangebied.
Oak Consultus, die kapasiteitsbouprogram va n die Skoal vir Openbare
Bestuur en Beplanning, het gedurende 2001 sy opleiding, aksienavorsing

Vir die Fa kulteit Ekonomiese en Bestuurswetenska ppe, wat in 2000
sy 75ste bestaansjaar herdenk het, het 2001 op 'n hoogtepunt geeindig.
In Desember 2001 het die Universiteit eredoktorsgrade aan die huidige
Minister van Finansies, Trevor Manuel, en sy twee voorgangers, Derek
Keys en Chr is Liebenberg , toegeken. Daarmee is erkenn ing gegee aan
dri e Su id-Afrikane rs wat oa r die afgelope 10 tot 15 jaa r in ba ie

en konsultasie vir die open bare en ontwikkelingsektor uitgebou. Deur sy
verbintenis met die Skoal is Consultus onder andere geassosieer met
JUPMET (Joint Universities Public Management Educationa l Trust).
waarvan die Universiteite van Durban-Westville, Fort Hare, Pretoria,
Wes -Kaap, Witwatersrand en Stellenbosch trustees is, asook met die
Universite it van Manchester se Centre on Regulation and Competition.

uitdagende omstandighede rigtinggewende rolle in die land se

Prof Tertius de We t, voorsitter van die Departement Statistiek en

ekonom ie gespeel het.

Aktuariele Wetenskap, is verkies tot visep resident van die Suid-

Di e Fakulteit Ekonomiese en Bestuu rswetenska ppe - die grootste
fakulteit aan die Universiteit- bly 'n lewenskragtige en innoveren de
omgew ing. Soos vorige ja re, het die faku lteit in 200 1 'n sterk toevloei
van br iljan te stu dente ge had aan wie gehalte-ople iding by wyse van
uitstekende graadprogramme verskaf is. Nuwe programme soos
BComm (Finansie le Ana lise) , BR ek, LLB en MRek (Rekenaaroud itering) is
met groat sukses in 2001 ge loods. Operasionele Navors ing word met
ingang 200 1 as 'n hoofvak deur die Departement Logistiek aangebied.
Dit is 'n verpligte hoofvak vir Bl ogistiek en kan in verskeie BCommprogramme en in BSc in Wiskundige Wetenskappe as keusevak
gevolg word.
Di e Nagraadse Diploma in MIV/Vigsbestuur het gedurende 200 1 'n

Afr ikaanse Statistiese Verenig ing. Prof EvdM Smit, direkteur van die
USB, is herkies as voorsitter van die Veren iging van Nag raadse Bestuursko le. Prof NS Terblanche van die Departemen t Ondernemingsbestuur
is president van die Su ider-Afrika lnstituut vir Bestuu rswetenskaplikes
vir 'n tweede termyn van twee jaar. Die hu idige president van die
Ekonom iese Veren iging van Suid-Afrika is prof PA Black, 'n voormalige
professor in die Departement Ekonomie. Hy is tans 'n buitengewone
professor in die departement.H y is die derde Stel lenbosse ekonoom wat
die onderskeiding agtereenvo lgens behaal . Prof CL McCarthy, 'n
voorma lige voorsitter van die Departement Ekonomie, was van 1997
tot 1999 die president. Hy is opgevolg deu r prof E Ca litz, wat op 1 Julie
2001 as professor in Ekonomie en dekaan van die Fakulteit Ekonom iese
en Bestuurswetenskappe aangeste l is. Prof Ca li tz is 'n voorma lige

aanvang geneem. Hierdie program word aangebied in samewerking met

direkteur-generaa l van die Departement van Finansies van die Suid-

die Nasionale Skoal vir Openbare Gesondhe id by Medunsa. Di t is die

Afrikaanse regering.

eerste in sy soort in die were ld en geniet wye erkenning in die sake- en
openbare sektor in Su id-Afrika en buite die Suid-Afrikaanse grense.

Onder die bekwame Ieiding van Tob ie Lochner het die plaaslike tak van
AIESEC, 'n internasionale vereniging van studente in die handels-

Die bekende Buro vir Ekonomiese Ondersoek (BEO) het daarin geslaag

wetenskappe, weer eens 'n suksesvolle jaar beleef. Hulle Brightest

om Reuters se gesogte toekenning Ekonoom van die Jaar voor sowat

Young Minds 200 1-konferensie het topstudente van regoor Suid-Afrika

30 ander ekonome, meestal in die pri vaat sektor, weg te raap. Hulle het

getrek en die ondersteuning van vooraanstaande maatskappye geniet.
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Die Rainmakers-program het Stellenbosse studente met groat sukses

die hoof te bied. 'n Werkgroep va n die fakulteit voer reeds

aan sakeleiers bekendgeste l. Da vid Myburgh (voo rsitter van die

sa mesprekings met die Unive rsiteit van Kaapstad oor samewerking

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-vereniging van die Akademiese

binne die konteks van die Onderwysplan. Gesprekke is ook met kollegas

Be langeraad) en Oupa Makoti (ondervoorsitter) is as studenteverteen-

van die Universiteit van Wes - Kaapland geloods oor samewerking ten

woordigers in die Fakulteitsraad benoem.

opsigte van Mondhee lkunde. Sinvo ll e opsies tot wedersydse voordeel

Die faku lteit se topstudent van die jaar en die wenner van die CGW
Schumann-medalje, geborg deur Distell, was mej Sonja Ke ll er, 'n
student in Ekonomie. Sy het ook die Rhodes -beurs ontvang, wat haar

het uit hierdie gesprekke gespruit, en konsensus is bereik dat daar liefs
proaktief beplan moet word, voordat die Departement van Onderwys 'n
onaanvaarbare samewerkingsmodel op die universiteite afdwing.

· in staat stel om vir 'n PhD in Ekonom ie aan die Un iversiteit van Oxford

Hernude pog ings gedurende die jaar om meer swart studente te werf

in te skryf. France ll e Laubscher, 'n honneursstudent in Ekonomie, het

het teen die einde van 2001 vrugte afgewerp toe 19 swart leerders

die tweede prys in die landwye Ou Mutua i/Nedbank-begrotings-

gekeur is vir kursusse in die Gesondheidswetenskappe. Die fakulteit lei

kompetisie vir nagraadse Ekonomie-studente ingepa lm.

reeds sowat 40% van aile bruin dokters in die land op. Die
Gesondheidsgeleen th ede-ontwikkel i ngsprog ram (GESOG). wat jaarliks
by 'n winterskoo l op die Tygerbergkampus aangebied word, he t 'n
be langrike ro l in hierdie verband gespeel. Die program, wat gerig word
op leerde rs uit voo rheen benadeelde gemeenskappe, is vanjaar vir die
derde keer aangebied en het direk aan leiding gegee tot 'n 30%toename in die geta l aansoeke van leerders uit die swart, bruin en
Indiergemeenskappe.
Die fa kulteit het gedurende 2001 ve rskeie nagraadse programme deur
middel van interaktiewe sa tellietuitsen dings aangebied. Hi erdi e baie
suksesvol le inisiatief sa l in 2002 verder uitgebrei word.
Ook internasionale betrekkinge met tersiere inrigtings in verskeie
Europese Iande, die Veren igde State en Australie is gedurende die jaar

f.Jie nuwe c~l(ul/e;/

uitgebrei. Die fak ulteit het ook sy hulp en ondersteuning met die

1!5e3(!)1lCIIzeick-

opleiding van nagraadse stu dente aan verskillende Iand e en tersiere

we!enBI(a;;;pe 3!7(!)er

aanta l internasiona le vakverenigings aangewys as organiserende

inrigtings in Afrika voo rtge sit. Terselfde rtyd is die fakulteit deur 'n
liggaam vir internasionale kongresse wat oor die volgende paar jaar in

l!5eneeBI(tmc/e en

die Kaapstad-Stellenbosch-omgewing aangebied word.

f&mcllzeell(uncle 3(!)/lcler !7(!)emenBceJaarcl!jje

Op navorsingsv lak het die fakulteit se kantoor vir Navorsings ontwikkeling en Steun in 2001 beslag gekry. Nuwe prosesse is ontw ikkel

;;;r(!)6/eme Buf(Be3CJ(!)I Baam.

vir geneesmidde lproewe en ander vorms van kontraknavorsing en
kontrakte word met die privaat sektor geslu it. 'n Doelgerigte ve ldtog is
ge loods om beteke nisvol le bu itelandse fondse vir navo rsi ng te bekom ,

Die

verslagj aar 200 1 he t 'n nuwe era inge lui op die Universiteit se

Tygerbergkampus, toe Geneeskunde en Tandhee lkunde formeel
saamgevoeg is in 'n nuwe Fakulteit Gesondheidswetenskappe.

staan gekom. Daar moes voorsiening gemaak word vir 'n inname van
studente wat vir die eerste keer met hu l eerstejaarstudie op die
Tygerbergkampus begin het, en nie op die Stellenboschkampus soos in
die ver lede nie. Danksy belangrike strukturele veranderinge, soos die
aanbou van nuwe koshu ise en die verkryging van ad di sionele
woongeriewe op die kampus, sowe l as die opgradering van onderrigen sportgeriewe, het hierdie proses sander noemenswaard ige probleme
verloop. Die Tyge rbe rgkampus huisves tans heelwat meer as 1 500
voorgraadse studente.
regering

vorige president van die

M~diese

Navorsingsraad , 'n opname dwarsdeur

die fakulteit gemaak om navorsingsprobleme en geleen t hede uit te
wys. Sy omvattende vers lag sal gebruik word om 'n 5 - 10 jaar-

Di e nuwe fakulte it het uit die staanspoor voor be langrike uitdag ings te

Die

vera I deu r nuwe bedingingstrategiee. lntussen het dr Walter Prozesky,

navorsingsplan vir die fak ulteit te ontwikkel.
Een van die be langr ikste nuwe werksaamhede in die faku lteit was die
ontwikkeling en goedkeuring van 'n model om landelike diensp latforms
te skep wat gebru ik kan word vir gemeenskapsgebaseerde rotas ie van al
die fakulteit se voorgraadse en

nagraadse studente.

Hierdie

desentra lisering van opleid ing is onder meer genoop deur die afname in
bedbesetting in tersiere hospitale soos Tygerberg-hospitaa l, met
gepaardgaande hoe studentegeta lle per bed. Aan die ander kant is daar
tans op plekke soos die Paarl en Worcester 'n baie hoer bedbesetting in
sekondere hospitale, wat beter ge leenthede vir opleiding bied. 'n Verdere

aan

dryfveer was die teko rt aan gesondheidsdienste op die platte land, wat

Gesondheidswetenskappe- fakulteite in die Wes -Kaap nuwe uitdagings

'n uiters negatiewe uitwerking op sosio-ekonom iese toestande het en

gestel. Stellenbosch se Fakulteit Gesondheidswetenskappe het

selfs bydra to t die ve rwoestende MIV/Vigs-pandemie in die land. Die

gedurende die jaar indringend besin en bep lan om hierdie uitdagings

vestiging van landel ike gesondheidsentrums in gesondheidstreke wat

se

Nas ionale

Hoeronderwysplan

het

ook
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deur die fakulteit bedien word , is 'n aktiewe paging om die
gesondheidstatus van gemeenskappe te verbeter. Terse lfdertyd sal die
sentrums nu we geleenthede bied vir voor trefli ke navorsing wat
regst ree ks releva nt is tot die land en sy mense. Daar is teen die eind e
van 200 1 reeds aansien like vorde ring gem aak, sodat die eers te
dienssentrum op Worcester reeds vroeg in 2002 in werking sal tree.

Die faku lteit heg baie waarde aa n deeglike bep lanning, goeie skakeling
met die industrie, geha ltenavorsing en hegte vennootskappe. Daarom
is twee mede-dekaansposte - een vir strategiese beplanning en
nywerheidskakeling en die an der vir navorsingsontwikkeling en die
sluiting van buitelandse vennootskappe- geskep om op hierdie aspekte
te konsentreer. Die twee bekleers is proff Arnold Schoonwinkel en Leon
Lorenzen. Op die gebied van st ra teg iese bep lan ning en nywerheidskake lin g is baie bestuursaandag die afge lope jaar aan die fakulteit se
twe e jong delegaatm aatska ppye, SUNSPACE en CAE , gegee. Verskeie
besoeke is aan Suid-Afrikaanse en buitelandse nywerhede gebring en
'n aanta l oo rsese nyweraars is by die faku lteit ontvang. Goeie
aanvoorwerk is oak gedoen om samewe rking met buitelandse
universiteite te bewerkstell ig . Tot dusver het di e faku lteit 50
ooreenkomste met 37 instansies aangegaan, waarvan 20 reeds
amptelike ve nnootskap pe is. Op voor- en nagraadse gebied is daar
goed gevorder met die aanbied van gesamentlike programme deur
die lng enieursfakulte ite van die Un ive rsite it Ste llenbosch en die
Universiteit van Ka apstad.
Met globa le mededingendheid as wagwoord werk di e Departement
Bedryfsingenieurswese ywerig om Suid-Afr ikaanse besighede en

fJie eerBie

fi(- f!ef!rociP;eercleB
von lus/(')rieB Bworl

PROF PW VAN DER WALT,

Dekaan, Fakulteit
lngen ieurswese

NniverBtle;/e 18 moor
een von !aile preBioBieB 1i1 clie

~!(Nife;/ d llfjellieHr3We3e.

nywerhede in staat te ste l om waard ige rolspelers op internasiona le
gebied te wees. Die clepartement en sy Globale Mededingendheid sentrum (GCC) was betrokke by verske ie geslaagde konferensies,
waarvan die aanbied van COMA '01 (I nternationa l Conference on
Competitive Manufa turing) 'n goeie voorbee ld is. Die konferensie is
deur meer as 130 afgevaardigdes van 14 Iande en deur 37 plaaslike
nywerhede bygewoon. Die nypende situasie wat MIV/Vigs vera I in die
Suid-Afrikaanse werkplek geskep het, het die Departement Bedryfsingenieu rswese genoodsaak om 'n hulpmiddel te ontwikkel waarmee

D

ie Faku lteit lngenieurswese is bevoo rreg om besonder begaafde

studente te he. Ta lle prestasies die afgelope jaar het hierd ie gehalte van
ons studente onderstreep, waarvan die van mnr Chris Va le die kroon
gespan het. Mnr Vale het sy PhD-graad in Elektriese en Elektroni ese
lngenieurswese ve rwerf slegs sewe jaar nadat hy as eerstejaar die
kampus betree het en was die Kanseliersmedaljewenner vir 2001.
Die navorsing suitset in die fa ku lteit het gegroe i, soos onder meer blyk
uit die reko rdg eta l va n 17 PhD-studente wat die j aar gegradueer het.
Die lngenieursfaku lte it is oak baie ingenome daarmee dat 200 1 sy
ee rste swart doktorandus gelewer het. N6g 'n mylpaa l was die eerste
gegradueerdes van histories swart univers iteite wat hul M-grade in
lngenieurswete nska ppe hier ontvang het nadat hulle die NDI in
Satellietkommunikasie verwerf het.
Omdat al hoe minder leerders wiskunde en wetenskap as vakke in Graad
11 en 12 kies, kan Suid-Afrika nie in die aanvraag na bekwame
wetenskapl ikes, ingenieurs en tegnici voorsien nie. Baie bewus van die
dil emma, load s die lngenieursfakulteit reeds 'n geruime tyd verskeie
uitre ikprogramm e om leerders en opvoeders bewus te maa k van die
be lang van ingenieurswese en van die groat verskeidenheid loopbaange leenthede wat die ve ld bi ed. AI hierdie uitreikprogramme is
gekonso lid ee r onder een dak met die opening va n die Fakulteit
lngen ieurswese se Sko lesentrum op 16 Maart 2001 deu r dr Dull ah
Omar, Minister van Vervoer.
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maatskappye die impak van die pandemie kan hanteer. Dit is 'n
Windows-gebaseerd e rekenaar pa kket genaamd HIV/A IDS EDEN wat
maatska ppye in staat sal ste l om MIV/Vigs-strategiee te ontwikkel, te
implementeer en te bestuur.
In 200 1 is die hoog ste navorsingsuitset sedert 1995 deur die
Departement Chem iese lngen ieurswese gelewer. Daar was meer as twee
publika sies per senior lektor ekwivalent, wa t hee lwat hoer is as die
Universiteit se teiken van 0,5. Die departement is een van die le iers by
die totstandkoming van die Omgewing sforum van die Unive rsiteit.
Hie rdie forum stel hom ten doe l om omgewingsnavorsing te bevorder
deur gebruik te maa k van ku ndiges uit verskeie omgewings binne die
Universiteit om gesamentlike navorsingsprobleme op te los.
'n Navorsingsprojek oar 'n un ieke, betroubare stelsel wat deurlopende
elektrisiteitsverskaffing ka n verseker, is in die Departemen t Elektriese
en Elek tron iese lng en ieurswese geloods. Elektrisiteit word doeltreffend
gestoor deur middel van die laekoste- energiestorende tegnologie wat
in 'n Vanadium-redoksbattery gebruik wo rd en word dan tydens
piekaanvraagtye asook krago nderbrekings onmidde llik beskikbaar
geste l. 'n Ander hoevlak-navo rsingsprojek het gele i tot aa nsoek om
regi strasie van 'n paten t om programmeerbare, ge"integreerde
stroombane in supergeleidende tegno logie, wat teoretie s teen 'n
klokspoed va n honderd GH z kan loop, te implementeer.
'n Groot eer het prof Detlev Kroger va n die Departement Meganiese
lng enieu rswese te beurt geva l deurdat 'n internasionale kongres ter ere

van hom gehou is. Die International Association for Hydraulics
Research se twaal fde Cooling Tower and Hea t Exchanger Symposium is
in November 200 1 in Sydney gehou om pro f Kroger se beduidende
bydrae tot navorsing oar koeltorings en lug verk oelde ver koelers te vier.
Vyf studente van die departement het in Desember 200 1 vir tw ee
maande na Antarktika vertre k om verskeie navorsingsprojekte aan te
pa k. Dit is die eerste maal dat ingenieurswese-na vorsing in An tarkti ka
gedoen word.

fJie !eu&e wm

'n Nuwe en baie belangrike vak, lnformatika, wat in 1999 deur die

clie 17Cblere

Departement Sivie le ln genieurswese ingeste l is, het einde 2001 sy
eerste gegradueerdes gelewer. lnformatika fo kus op die behoeftes van
ingenieursp raktyke

in

'n

informasiegedrewe

omgewing.

cl!(aclemie,

Die

algoritmes, en tegnieke vir implementering van stelsels. Dit word in

PROF JOHAN MALAN,
Dekaan, Fakulteit Krygskunde

Clrmemt&, rttfj&fetm

Suid-Afrika net deur die US aangebied. Die SA NR AL - Ieerstoel vir

clieft!(u//e;/ se

Plaveiselingenieurswese is in 200 1 in die departement ingestel met prof
Kim Jenkins as bekleer.

)

1Jiscench

lnformatika-kursus dek drie hoofvelde, naaml ik algemene teoriee,

jjWeri;Je p(')f!lilfj&

(9111

ancler fe Jizsp;i-eer

Di e Departement Toegepaste Wiskunde, wat uni ek is in die opsig da t di t

/(')/ lewens/mlf!e leer.

di e enigste de pa rteme nt in sy soo rt in die land is wat in 'n
ingen ieursfakulteit gese tel is, is die tui sdeparteme nt vir di e Blngwetprogram. Hierdie nuwe graadprogram , wat op programmatuur,
apparatuur, patroonherkenning, seinverwerk ing en beeldverwerking
gerig is, is in 2000 vir die eerste maal aangebied. Veer tig eerstejaars het

l

reeds in 2001 daarvoor ingeskryf. Die departement het oak die afgelope

van ku rriku lumontwikke ling en die ontwikke li ng van leermateriaa l vir

jaar heelwat kontrakwerk gedoen en daarmee waardevolle be fondsing

die aanbieding van die ee rstejaa r-semesterm odul es. Hierd ie akti witeite

n 200 1 is die Faku lteit Krygskunde gekonfronteer met di e real iteite

gegenereer wat meesta l vir studente-ondersteuning geb ruik is.

het voortg esp ruit uit die omvattende herskrywing van aldi e voorg raadse

Di e Faku ltei t ln gen ieurswese is nie net by die opl ei ding van in genieurs

en nag raa dse akade miese progra mme va n die fakulte it in 2000.

en navorsing betro kke nie, maar speel oak 'n rol by die daa rstelli ng va n

Die Militere Ak adem ie het oa k aansoek gedoen om regi strasie as

standaarde vir die beroep. Die dekaan, prof PW van der Wa lt, is die

diensverskaffer met die oog op die aanbied van niegraadprogramme.

voorsitter van die liggaam wat standaarde vir ingenieurskwalifikasies
vir die Nasionale Kwalifikasieraamwerk on twikkel.
Die fakulteit het oak die Universite it se eerste reklame-CD vrygestel. Dit

Twee van hierdi e niegraadprogramme, wat amptelik vanaf 2001
aangebied word, is die Voorbereidende Sertifikaat in Militere Studie en
die Sertifi kaat in Mil itere Studie in die tegnologieverwante programme.

is in Virtual Book-formaat met 'n oplaag van 2 000, waarvan ongeveer

Die Voorbereidende Sertifikaat verteenwoord ig die formalisering van die

1 000 aan skole gestuur is. Dit word beskou as 'n uiters geskikte medium

oorbruggingsprogram van die fakulteit en is vergelykbaar met die

om die fakulteit by voornemende studente te bemark.

huidige voorstell e vir die Grondslagsertifikaat. Die Sertifikaat in Mil itere
Studie (vergelykbaar met die huidige voorste ll e vir die Beroepsgerigte
Sertifikaat) word aangebied vir leerlingvlieeniers van die Suid-Afrikaanse
Lu gmag. Hi erd ie blootste lling aan die behoeftes van die vlieeniers het
die noodsaak van formele en informele akademiese steunprogramme en
'n evaluering van die toepasl ikheid van die huidige onderrig-leertegnieke
vir 'n multikulturele groep st~dente beklemtobn.
Die navorsingsinsette van die fakulteit het toegeneem vergele ke met
2000. Die fakulteit het hom as die fasiliteerder van navorsi ng binne die
Departement van Verdediging geposisioneer deur verantwoordelikheid
te aanvaar vir die daarstelling van 'n navorsingskoii rdineringsraad .
Hierdie raad sal toegespits wees op die onderli nge deel van
menslike en materiele hulpbronne, die geha lteversekering van
navorsingsvoorstelle, advies oar navorsingsprioriteite, die verspreiding
van navorsingsinl igting en die kanalisering van navorsingsgeleen thede
na toepasli ke diensverskaffers. Hi erdie rol sal die fakulteit hopelik in 'n
beter posisie plaas vir die befondsing en uitbreiding van sy eie
navorsing.
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Dit is nou al gebruik lik dat die fakulteit jaar liks 'n su ksesvol le
multidissipl inere kong res aanbied. Die tema van 2001 se kong res was
Oor/og en Same/ewing in Afrika. Altesaam 62 referate is gele wer,
waaronder 18 deur nagraadse studente en 11 deur buitelandse
akademici.

1Jie ~f(u!fe;/

Lede van die fakulteit het in 2001 akademiese dienste aan die

Iancl!)(wr e11

verskillende stafkolleges gelewer in die vorm van lesings en die ekstern e

f3(!)slxmwe fen -

moderering van eksamenvraestelle en -skrifte. Ander personeellede het
aan departementele konferensies en wer kswin kels deelgeneem,

sf(appe istiz200!

taalkursusse aangebied aan lede va n die Departement van Verdediging

(!)p clie wefl van

en as militere regters opgetree.
Fakulteitslede het as medestudieleiers of eksterne eksaminatore by ander
hoeronderwysinr ig tings opgetree. Hulle was ook

betrokke

c!lizamiese

by

gemeenskapsontwikkelingsprogramme, het artike ls vir die massamedia

sejfoernuwtilfj

geskryf, volwassene-onderwysprogramme aangebied en in gemeenskaps-

fleplaas na clie

organisasies gedien. Die aanbieding van 'n bestuursorienteringsprogram

PROF LEOPOLDT VAN
HUYSSTEEN,
Dekaan, Fakulteit Landbou- en
Bosbouwetenskappe

samesmelflilfj van

vir entrepreneurs aan die Weskus deur Vakgroep Militere Bestuur, in

c!le CJ(!)@rmal!jjefi!(ulfetle

Ianc/6@uwefens!(appe enf3@s6@u.

samewer king met die West Coast Business De ve lop ment Centre, was
ve ral geslaa gd.
Oak die studente va n die Fakulteit Krygskunde was aktief betrokke by 'n
aa ntal gemeenskapsprojekte. Die Loopbaankeuseprojek het vereis dat
nagraadse studente in Bedryfsie lkunde (Mil) die gebruik van

D

beroepsvoor ligtingsprogrammatuur deur leerders ondersteun. Ander

Landbo uwetenska ppe en Bosbou het ons op 'n pad van dinamiese

stude nte was betrokke by die ontwikkeling van hand leidings vir

se lfvern uwing gep laas, onde r andere deurdat di e strateg iese doelwitte

lewensvaard igheidsontwikke ling en die aanbieding van die prog ramme

va n verskeie departemen te de urgaans herbeskou en aangepas is. Daar is

ie samesme lting

in

2000 van

die voormal ig e faku ltei te

in Diazvi lle Sekond ere Skoal. Som mige stu den te het in di e winter-

in die verslagj aar vera I gekyk na die fo kus en herposi sioneri ng va n die

vakan sie 'n kursus in en t repeneurskapopleiding gevolg wa t deur Mati e

depa rtemente Boskunde, Entomolog ie en Nem atologie, Geneti ka ,

Gemeenskapsdiens aangebied is. Na voltooiing daarvan het 32 studente

Grondkunde, Hortologie, Houtkunde en Wingerd - en Wynkuncl e.

die kursus vir 4241eerders uit 25 hoerskole aan die Weskus aangebied.

Hierdie bep lanningsproses is met woord en daad ondersteun. So is daa r

Die fakulteit het 'n uitbreiding van omtren t 30% in akademiese en

byvoorbeeld 'n heeltemal nuwe onderrigprogram vi r Hout kunde

admin istratiewe paste ervaar. Dit was die gevolg van die verwagte

ontwikkel en 'n uitgebreide akademiese sakeplan is opgestel om die

ontwikkelinge ten ops igte van e-leer in die Departement van

departement te herposisioneer. Daar is, in samewe rking met die

Verdediging. Die eerstejaarsmodules (en later die res van die

wynbedryf, 'n nuwe semi - kommersie le skaalwynkelder vir opleiding en

graadprogramme) van geselekteerde akademiese programme sal vanaf

navorsing op Welgeval len opgerig teen 'n koste van nagenoeg

Januarie 2003 op hierdie wyse as 'n eksperiment vir 30 lede van die

R1,9 miljoen. 'n Spesiale glashuis vir die hantering van geneties

Departement van Verdediging aangebied word. Hierdie loodsprojek sa l
hope lik die weg baan vir die volskaalse aanbieding van al die
graadprogramme deur middel van e-leer.

gemanipuleerde plante is pas teen ongeveer R2 miljoen voltooi . 'n
Bed rag van sow at R1,5 miljoen is aan vestigingsfondse uitbetaal om die
navorsing van nuutaangestelde kollegas aan die gang te kry. In 2000 is
nagenoeg R1,9 miljoen hiervoor aangewend. 'n Aantallaboratoriums in

Die leuse van die Militere Akademie, Oiscendo Armemus (Bewapen

die JH Neethlinggebou is ook pas teen 'n k_oste van sowat R757 000

jouse lf deur stu die), le ten grondslag van die ywerige pogings van die

heringerig.

fakulteit om ander te inspireer tot lewenslange leer.

Drie kollegas, te wete prof WA Coetzer, dr DM Barry en dr FE van Niekerk,
is van die Fakul teit Natuurwetenskappe na ons oorgeplaas om 'n
dierefisiologiekomponen t in die Departement Veekundige Wetenskappe
te vestig. Dit was 'n sinvolle besluit; die Departement Veekundige
Wetenskappe kan nou inderdaad 'n eenstopdiens ten opsigte van
opleiding , navorsing en dienslewering aan die veebedrywe lewer.
Navorsingsuitsette in die vorm van publikasies en referate het weer eens
gestyg. Kennisuitruiling en samewerking met internasionale instansies
was eweneens aktief, soos bewys deur 'n volgehoue stroom van
buitelandse besoekers aan die fakulteit. Verskeie buitelandse reise is ook
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deur ons personeel onderneem om internasionale vakkonferensies en

werknemers wat, naas spesialiskennis, oak oar breer generiese

ande r geleen thede by te woon. Personeel van die Departement

vaardighede beskik. Hierdie studente is uiteraard besonder aanpasbaar

Voedselwetenskap was byvoorbeeld in Julie by die 3rd International

binne 'n bree spektrum van beroepe.

Symposium on Propionibacteria in Switserland , en in Septembe r by die
9th World Congress on Anaerobic Digestion in Be lgie. Dr D Holcroft het
in Juli e die 8th International Controlled Atmosphere Research Conference
in Nederland bygewoon en mev V Carey het in Oktober die Departement
Win gerd- en Wynkunde verteenwoordig by die 11th Australian Wine

Industry Technical Congress en die 26th World Congress of the Office
International de Ia Vigne etdu Vin. Hierd ie noodsaaklike interaksie met

Ons is voorts trots op die feit dat 370/o van ons studente nagraads studeer.
Die nagraadse komponent maak dan oak 'n kwart van die 963 grade uit
wat gedurende die jaar aan studente in die Lettere en Wysbegeerte
toegeken is.
Om geha lte-onderrig vir hierd ie groat groep studente te verseker,
is voortdurende vernuwing nodig. 'n Voorbeeld hiervan is die

ewekniee van wereldformaat is nodig om 'n hoe akademiese standaard

nuutgekonstitueerde

te handhaaf en aan die voorpunt te bly met navorsing en ontwikke ling.

voormal ige depa rtemente lnligtingkunde en Godsdienskunde ondervang ,
en

Ons vennote in die bedrywe erken hierdie uitnemendhe id en 'n groat

die

geko ppelde

Departement

lnli gtingwetenskap,

navorsingsentrum

vir

wat

Kennisdinamika

die
en

Besluitnem ing.

aanta l navo rsingsprojekte word deur hulle befonds. Ons het oak verskeie
akadem iese paste wat heeltemal of gedeeltelik deur die bedrywe befonds

Die fakulte it vorder goed in sy pag ing om kundig heid aan 'n diverse

word , byvoorbeeld by Horto logie, Houtkunde en Wingerd- en Wynkunde.

studentebasis te bied - 'n kwart van ons tota le getal studente is swart of

Na suksesvo ll e samesprekings oar ons aka demiese aanbod en navor-

bru in, 420/o is Engels- of andersta lig en 50fo het 'n internasionale herkoms.

singsvisie is 'n samewerkingsooreenkoms met die sitrusbed ryf ge"l"nisieer.

Ons doen voorts alies in ons vermoe om oak in ons personeelsamestelling
grater gelykberegtiging te bewerkstell ig. Streeksamewerking vind plaaslik
en nasionaal op verskillende manie re plaas, maar dit is veral met
betrekking tot die skeppende en uitvoerende kunste dat interaksie met
die Universiteit van Kaapstad begin vorm aanneem.
Naas onderrig is navorsing ons ander fundamentele aktiwiteit. Op hierdie
terrein het die fakulteit sy goeie prestasierekord gehandhaaf. 'n Bewys

0Jm l(unclljje,

hiervan is die 111 geakkrediteerde navorsingspublikasies wat gedurende
die jaar deur die 170 dosente en navorsers gepubliseer is. Ongeveer

l(n!iese clenl(ers en

R3,9 milj oen is gedurende 2001 deur statutere rade/instansies vir

prpfssionele

navorsingsprojekte van personeellede in die fakulteit toegeken. Twee
kollegas is met die prestigeryke Rektorstoekenning vir Voortreflike

mense fe !ewer waf

Navorsing vereer. lnternasionale netwerke met un iversiteite en

'n u!lscmclerlil(e
6jjclrae lot clie
l(u!furele c;errjj{!ilfj

besoekende professore is goed gevest ig in Europa , maar on twikkel nou
oak deur sameWerkingsoo reenkomste in Afrika Iande soos Gaboen. Die
PROF IZAK VANDER MERWE,
Dekaan, Fakulteit Lettere en
Wysbegeerte

en l(ennis6elzo~J!es

faku lte it maak nou gereed vir die nasionale NN S- evalueringsproses
van geesteswetenskapl ikes en wil die grootste moontlike getal
graderings verwerf.
Di e fakulte it het oak deur middel van gemeenskapsdiens sy

van clie samelewillfj !(an maal(, is clie s frewe

verantwoordelik heid suksesvo l uitgeleef. Afgesien

van clie 1;{14/feJ! rettere en C(J)j j36efleerle.

depa rtemente le projekt e, is die Afrikaanse Woo rdfees 'n uitsonderl ike

van verskeie

ge leentheid vir die; Depa rtem ent Afrikaa ns en Nede rl ands om saam met
die res va n die fakulte it deur die letterkunde , drama en musiek na die
gemeenskap uit te reik. Kenn isvennote uit die privaat sektor soos

l

Janssen-Cilag , Naspers en die Skye Foundation onde rsteun verskeie van
n 200 1 het die fak ulteit deur

unieke

onderrigprogramme,

navorsingsaktiwite ite en dienslewerende betrokkenheid weer eens
uitsteke nd aan die bogenoemde strewe voldoen . In die huidige
kennismark ervaar die geesteswetenskappe 'n herontdekking en ons
fakulteit is ideaal geposisioneer in hierdie dinam iese konteks.

ons onderrig- en navorsingsprog ramme.
Die Faku lte it Lettere en Wysbegeerte se jaarverslag Gees van die

Lettere/SpiritoftheArts bied 'n meer vo ll edige oorsig van die omvangryke
en diverse aktiwiteite wat in 200 1 plaasgevind het. In die woorde van die
US-m issie "d ie bestaansd oel van die Universiteit van Stel lenbosch is om

Onderrig van studente is ons primere funksie , maar dan teen die

in verbondenheid aan die universitere ideaa l van uitmuntende

ag tergrond van 'n spes ifieke navo rsingsraamwerk. Met ingang 200 1 is

wetenskapsbeoefening 'n omgewing te skep en va l te hou waarbinne

die 17 opwindende nuwe voorgraadse graadprogramme oak op

kenn is ontdek, gedee l en tot voordeel van die gemeenskap aangewend

tweedejaarsvlak ingefaseer. Die feit dat sowat 3 800 studente- 'n vyfde

kan word " (US-Strategiese Raamwerk, 1999) aanvaar die fakulteit sy

van die US se totale studentetal - gedurende 2001 in hierdie fakulteit

verantwoorde likhe id in elk van die 18 departemente met valle

gestudeer het, is 'n aandu iding van die arbeidsmark se behoefte aa n

akademiese toewyding vir 2002.
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FAKULTElTSVERSLAE (VERVOLG)

kan , na voltooiing van hierdie rigti ng , die regsberoep 6f die rekenmees tersberoep volg. Die fakulteit het groat verwagtinge van hierdie
program en voorsien dat dit in die toekoms baie studente gaan trek.
Op nagraa dse vlak is daar veral uit die buiteland groat belangstelling
in die modulere LLM - program (wat ook deur middel van telematiese
onderr ig aangeb ied wo rd) wat aan studente die keuse bied om in
Hand elsreg, Privaatreg of Publ iekreg te spesialiseer. Di e vele
samewerkingsooreenkomste met buitelandse unive rsite ite in Europa,
Sko tl and en die VSA gee 'n sterk internasionale kleur aan di e fa kulte it.
Soos in die ve rlede, het die fakulte it baie besoek van bu itel andse
regsgeleerdes ontva ng wat op onderrig - en navorsingsvlak belangrike
insette gelewer het.

5/er!(
ti!lernasi(!)nale !(leur
CJti-/%f!Bfjeleercf
fzeicl- nuwe
ltz(!)cltt!ere £111(-

Ongeveer 15% van die reg stu dente is nie wit nie en 25% is Engelssprekend. Weens gebreke in die skoolopvoedingste lse l en 'n
toenemende persentasie stu dente wat laks is en nie klasse bywo on
nie, is die uitvalsyfer va n eerstejaa r- en tweedejaar-studente kommerwekkend hoog.

PROF JAMES FOURIE,
Dekaan, Fakulteit
Regsgeleerdheid

pr(!)f/rmtJ!(!)!(fjr(!)(!)/
ti71ernast'c9nale 6elanfjsfel!ti1fj en 6ut!elanclse

Dri e nuwe ko llegas het vanjaar by die faku lteit aangesluit. Dr Bhadra
Ranchod , wat gedurende die tagtigerjare dekaan van die Regsfa kulteit
va n Durban-Westvi ll e was en verlede jaar uitgetree het as hoe
kommissa ris van Su id-Afrika in Canberra, is aangestel as senior lektor in
die Departement Privaatreg. Mnre Katjuera en Legwaila (eersg enoe md e
uit Nam ibie) is as nuwe lek tore aangestel.

ref!Bfje/eercles !ewer 6e!atlfjri!(e ti13elfe.

1

n sy tagtigste bestaansjaar het die Fakulteit Regsgeleerdheid weer
eens 'n suksesvolle akademiese jaar agter die rug. Die groeiende aantal
eerstej aarstudente wat vir regstudie inskryf, stel grater eise aan die
dosentekorps wat, benewens onderrig, ook navorsing doen en
gemeenskapsdiens verrig .

Op navorsingsgebied is die regsdosente se uitsette van die grootste by
die Universiteit. Hull e publiseer gereeld en tree ook gereeld as referente
by nasionale en internasiona le kongresse op. Di e fak ulte it ontvang ook
dikwe ls besoek van vooraanstaande regsakademici van uit aile dele van
die wereld.

Behalwe die tradisionele BA (Regte) en BComm (R egte). gevolg deur
die nag raadse LLB, ka n studente nou ook 'n voorgraa dse vierjarige LLBprogram vo lg. Die jaar 200 1 se inskrywing s het bewys dat die vierjari ge
LLB nou net so gewild soos die BComm (Regte)- program is. Verder kan
studente wat 'n baccalaureusgraad in enige dissipline behaal het, na
keuring tot die nagraadse driejarige LLB toegelaat word .

Die Regshulpkliniek is een va n di e be langrikste gemeenskapsd iensarms
van die Universiteit en lewer gratis professionele diens in Stellenbosch
en omgewing onder die bekwame Ie iding van sy direkteur, mnr Krug er
van der Wa lt. . Onder toesig van die direkte ur, 'n gekwa lifi seerde
prokureur en 'n ing eskrewe kandidaatprokureur word reg shulp
koste loos voorsien aan minderbevoorregte persone uit die omliggende
dele van Stellenbosch. 82 sen ior LLB -studente kry in die kli niek die
geleen th eid om pra ktiese ervaring va n 'n pro kure urspraktyk op te
doen. In die toekoms sal di ens wat hier verrig word , ook erkenning kry
in die fo rm ele LLB-program va n die faku ltei t.

Die BRek, LLB-program, wat die eerste soortgelyke studieprogram in SuidAfrika is, is verlede jaar ge'lmplementeer. Hi erdi e vyfjarige program wat
aan bogemiddelde studente die geleentheid bied om twee professionele
rigtings in een program te kombineer, is ba ie gewild. Suksesvolle studente

GRADE, DlPLOMAS EN SERTIFlKATE TOEGEKEN

Eerste Baccalaureusgrade
Gevord erde Bacca Ia ureusg rade

2 333
302

STUDENTETAL PER FAKULTElT

Ekonomiese en Bestuurswete·nskappe

5 309

Gesondheidswetenska ppe

2 950
1 557

Hon neurs-bacca Ia ureusg rade

86 1

lngenieurswese

Magistergrade

82 1

Krygskunde

239

Doktorsgrade

103

Landbou- en Bosbouwetenskappe

900

Totaa l

4 420

Lettere en Wysbegeerte

3 803

Natu urwe tenskappe

2 100

Opvoedkunde

4 697

Voorgraadse Diplomas/Sertifikate

161

Regsge leerdheid

847

Nagraadse Diplomas/Sertifikate

326

Teo logie

311

Totaa l

487

Totaa l
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22 713

• Die skep van simbole
Die nuwe simbool hierby is as embleem antwerp
om uitdrukking te gee aan die fakulteit se nuwe
identiteit.
Die leuse so/ iustitiae illustra nos is 'n gedeelte uit die Ou Testament:
son van geregtigheid, bestraal ons (Ma l. 4:2). Die sewe segmente van
die sonstrale ver teen woordig die sewe gemeentes van Klein-Asie. Die
sirkel dui op eenheid, verbondenheid en die gemeenskap van
gelowiges (koinonia). Die sewe is saamgestel uit die getal 3 (trin itei t)

Versfv!lencle

en 4 (geta l van die mens) en simboliseer die verbondsontmoeting
tussen God en die mens. In die middel staan die opgestane Christus

n:J!spelers 6eln9!(!(e
6cV clie cf};i0Jte!l
f!l;(!)/(!)ffie is ;iz 200I

(die Lig) wat aile vlakke van menswees en die samelewing deurstraal.
PROF DANIEL LOUW,
Dekaan, Fakulteit Teologie

saanlf!eS!l@er (!)lll as
'n span D;ime clie raamwer!( c;an (!)!lclerhi1fje
c;er/r(!)Ne le !((!)!lS(!)!icleer.

Die sirkel en son sluit aan by die rondawel- en sonmotief wat in
Afrika 'n belangrike rol speel (sirkel

=

kommunaliteit en samesyn).

Die kruis is in 'n subtiele menslike vorm. Dit is 'n aanduiding van die
identifisering van God met ons menslike nood en lyding.
• Teologie binne ku lture le en samelewingskonteks
Daar is oorgegaan tot die stigting van 'n Beyers Naude-sentrum vir
Publieke Teologie. Hi ermee wildie fakulteit op navorsingsvlak en met
behulp van interdissiplinere samewerking aandag gee aan dringende

2

samelewingsvraagstukke soos armoede, vigs en die etas van 'n
001 was vir die Fakulteit Teologie 'n jaar van konsol ida sie. Daar is

globale markgedrewe ekonomie en watter invloed dit op die sosiaal-

probeer om die verskillende rolspelers betrokke by ons fakulteit saam te

teolog iese probleem van menswaardigheid, identi teit en geregtig-

snoer as 'n span binne die raamwerk van vennootskapsdenke en

heid het.

onderlinge vertroue. On s teiken was: samewerking tussen die
Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) en die Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) sowel as ander denominasies binne die konteks van
'n akademiese programaanbod en die Universiteit se oorhoofse teikens.

• Teo log ie en die vraagstukke van Afrika
NetAct is verder uitgebou. NetAct is 'n eenheid wat daarop ingestel
is om 'n netwerk te le tussen aile teologiese opleidingsinstansies in
Suidelike Afrika. Die doel is om opleidingsinstansies te bemagtig, die

Die volgende hoogtepunte word uitgesonder:
•

Be leid en struktuur
'n Nuwe struktuur is vir die Fakulteit Teologie gevestig om
uitdrukking te gee aan ons nuwe identiteit. Die volgende strategiese

gehalte van .opleiding te verhoog, gesamentl ike navorsingsprojekte
te loads, te leer van verskillende instansies om die konsep van
Afrikanisering in die teo logie uit te bou en onderlinge samewerking
te bevorder.

posisionering is as konsep aimvaar:
Die fakulteit behoort nie aan 'n spesifieke kerklike denominasie nie
en is wesenlik deel van die Universiteit. Dit is vir die Fa ku lteit Teologie
belangrik om in te skakel by die Un iversiteit se foku5punte rakende
navorsing, onderrig en dienslewering. Die fakulteit bied teologie aan
vanuit 'n Christelike perspektief en wil ekumenies wees. Dit bied
ruimte aan aile denominasies om hul studente voor te berei vir
Christelike leierskap, die kerk like bediening en pastorale hulpverlening. Op hierdie wyse wil die fakulteit denominasionele diversiteit
reflekteer binne die vestig ing van 'n kultuur van wedersydse respek,
ontmoeting, beg rip en eenheid.
Ruimte word vir verskillende teologie-denkskole gemaak volgens die
behoeftes van die rolspelers. Daar is tans 'n skoal vir gereformeerde
teologie met twee vennote: die VGK en die NGK. Die Presbiteriaanse
Kerk het in Oktober 2001 besluit om voortaan beide Stellenbosch en
Pretoria as opleidingsentrums te gebruik.
Ds K August van die Morawiese Kerk is vas aangestel in die
Departement Praktiese Teologie en Missiologie.
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EERBEWYSE DEUR DlE U NlVERSlTElT

EREGRADE
Die Universiteit het in die verslagjaar ag t eregrade toegeken.
Ter viering van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe se
75ste bestaansjaar is daar in Desember 200 1 eredoktorsgrade in die
Handelswetenskappe verleen aan die Minister van Finansies, Trevor
Manuel, en sy twee voorgangers, Derek Keys en Chris Li ebenberg. Victor
Honey, wat baie jare lank aan die Departement Beeldende Kunste
verbonde was, het 'n eremagistergraad in die Lettere ontvang.
Tydens die aanvu llende gradeplegtighede in Maart 2002 het die
Universiteit eredoktorsgrade verleen aan twee oud-Maties, proff Johan
Degenaar en Jaap Durand, en twee Europese akademici, proff Piet van
St erkenburg en Walther Zimmerli.
Prof Joh ann es Jacobu s Degenaa r het die graad DPhi l, honoris causa,
ontvang vir sy rigtinggewende bydraes tot die f ilosofie, tot die
geesteswetenskappe in die algemeen en tot 'n vernuwing in die literere

MNR VICTOR HONEY ontvang
die MA (BK), honoris causa, van
PROF ANDREAS VAN WYK.

en estetiese teorie, maar ook die politieke en die re li gieuse denke in
Suid-Afri ka. Hy is die skrywer van talle invloedryke pub likasies en 'n
baanbrekersfiguur wa t 'n groat verske idenh eid fi losofiese denkskole en
ko nsepte bekend geste l het.
Prof Johann es Jacobu s Fouri e Durand het die graa d PhD, honoris

causa, ontvang vir sy bydraes as teo loog en akade mikus tot die
geesteswetenskap pe in die algemee n en die uitbou in g van hoer
onderwys in Suid -Afrika. Hy geniet wye erkenning as 'n visione re gees,
as 'n mens met integriteit en 'n inv loed ryke f ig uur in di e soeke na
ge regtigh eid, ve rsoening en vred e in ons samelewing.
M nr Charl es Vi ctor Richard Ho ney het die MA (BK). honoris causa,
ontvang vir sy bydrae tot die skone kunste self, die opvoedkund ige sy
van die skone kunste en die vest iging van ontwerponderwys in SuidAfr ika. Hy was baie jare lank 'n steunpilaar in die bestu ur va n die
Depar tement Bee ldende Kunste en het oo r 'n tydperk van vier dekades
'n akti ewe rol in die Su id-Afrikaanse ku nswereld gespeel.

Van links na regs: PROFF JAAP DURAND en JOHAN DEGENAAR, die Kanselier, PROF ELIZE BOTHA, PROFF WALTHER ZIMMERLI en
PIET VAN STERKENBURG by PROF CHRIS BRINK (agter)
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Dr Derek Lyl e Keys het die graa d DComm, honoris causa, on tvang vir

sy bydrae to t bed ryfsleiding en staatsfinansiele en ekonomi ese
beleidsbestuur in Suid -Afrika. Hy is 'n strategiese den ker en eksponen t
van gedesen t raliseerde bestuur en was in die laat 80-erjare
verant woordelik vi r die transformasie van Gencor. In 1993, toe Suid Afrika in die midde van ekonomiese onrus was, het hy 'n sentrale rol in
grondwetl ike hervorm ing gespee l.
Dr Chri sto Ferro Li ebenberg het die graad DComm , honoris causa,

ontvang vir sy bydrae tot bedryfsle iding en staatsfinansiele bestuur in
Su id-Afr ika. Hy is 'n erkende leiersfiguur in die Su id-Afri kaanse en
internasiona le bank wese. Na sy suksesverhaal met Nedbank en Nedcor
is hy in 1994 tydens die regering van Nasionale Eenheid as Minister van
Fi nansies aangeste l. Daarna het hy as voorsi tter teruggekeer na Nedcor.
Dr Trevor Manuel het die graa d DComm , honoris causa, ontvang vir

sy bydrae tot die Suid-Afrikaanse staatsfinansiele bestuu r, fiska le beleid
en ekonomiese ontwikkel ing. Hy het enorme binnelandse en

Van links na regs:
DRR CHRIS LIESENBERG en TREVOR MANUEL,
PROF ESTIAN CALITZ en DR DEREK KEYS

inte rnas ionale aansien verwerf vir sy volharding met en konse kwentheid in gesonde fiskale be leid voering . Dit het 'n belangrike baken
va n di e regering se geloofwa ardi gheid in die plaaslike en internasionale
eko no mi ese sfeer gewo rd.
Prof Petru s Gijsbertu s Jacobu s van Sterkenburg het die graad Dli tt,

honoris causa, ontvang vir sy merkwaard ige bydrae tot die letterkunde,
ve ral as leks ikograaf en dialektoloog. Onder sy Ieiding het die
samewerking tussen die redaksionele spanne van die veertigdelige

Wo ordenboek der Nederlondsche Tao/ (die grootste woorde boek te r
we reid) en di e Woordeboek van die Afrikaanse Tao/ aansienlik uitgebre i.
Prof Walth er Christoph Zim me rli het die graad DPhil, honoris causa,

ontvang vir sy bydraes tot die filosofie were ldwyd, tot die

geest ~s 

wetenskappe in die algemeen en tot die bevordering van akademiese
aktiwiteite aan ons un iversiteit. Prof Zimmerli het 'n leidende rol gespeel
met die stigting van die Stellenbosch lnstituut vir Gevorderde Navorsing
(SIGNA) en is 'n lid van die wetenskap like adviesraad van SIGNA.

DlE KANSEU ERSMEDALJE
Di e Kanse lier ken jaa rliks in Desember di e gesogt e meda lje toe aan die
Universiteit se voortrefli kste finalejaarstudent.
Christopher Vale, wat die 200 1-ontva nger van die Kanseliersmedalje is,

word vo lgens aile aanduidings beskou as die beste student wa t die
Departement Elektriese en Elektroniese lngen ieurswese nag opgelewer het.
Hy het elke jaar van sy Blng- kursus met 'n gem idde lde punt van meer as
90% geslaag. Die magistergraad in Elektron iese lngen ieu rswese waarmee
hy in 1999 begin het, is opgegradeer na 'n PhD omdat hy so suksesvol was
met die formidabe le taak om 'n metodiek te formu lee r vir die on twe rp van
wyeband - mikrogolfstruktu re met meervoud ige in- en uittreego lwe. Sy
proefskrif het uit verskeie oorde die hoogste Iof ontvang en dele van die
werk is reeds in twee internasionale va ktydskrifte gepubliseer.
Mn r Va le het etlike prestige-toekennings vir sy uitmuntende
akadem iese werk ontvang. Hy is egter ook 'n veelsydige mens wat op

MNR CHRISTOPHER VALE,
2001 - wenner van die Kanseliersmedalje

sportgebied , op leierskapsvlak en in gemeenskapsd iens tot die
universi tei tslewe byged ra het.
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VERKLARlNG lNSAKE WERKER - EN STUDENTEDEELNAME

Die Strateg ie5e Raamwer k van die Universiteit Stellenbosch be klemtoon

studenteverenigings en in sport klubs. Daar kan te reg gese word dat

die belang van die deelname van rolspeler5, en spesifiek studente en

studente aan die voorpun t is van besluitneming by ail e aangeleenthede

personeel. 'n Verbintenis tot beginsels van samewerkende bestuur en

wat die Studente-unie aan die US ten nouste raak.

beheer en 'n deur5igtige be5tuurstyl word onder meer as vereistes
gestel.

Werknemers het 'n kollektie we betrokkenheid by verskeie verteenwoordigende liggame en besluitnemingsprosesse deur hul li dmaatskap

Op makrovlak het studente verteenwoordiging in die hoogste formele

van die Suid-Afrikaanse Para5tatale en Tersiere lnste llingsunie

gesag5tru ktu re soos die Universiteitsraad, die Senaat, die ln5titu5ionele

(SAPTU). die Doserende Personeelvereniging, die Admin istratie we

Forum en fakulteit5rade. Ook in belangrike werkskomitees soos die

Personeelvereniging , die Tegniese

Akademiese Beplanningskomitee, die Fi5iese Beplanningskomitee, die

Ondersteuningspersoneelvereniging. Univer5iteitstrukture waarby een

Beurse- en Leningskomitee, die Biblioteekkomitee, die Ko5huisadvies -

of meer verenigings betrokke is, is onder meer die Raad, die Senaat. die

komitee en die Sportadvieskomitee lewer studenteverteenwoordigers
goeie bydrae5. Ad hoc-komitees, soo5 met die aanwysing van die
visere ktore, die Rektor, inwonende hoofde en ander senior amptenare
van die Universiteit, sluit ook studenteverteenwoordiger5 in.

Personeelvereniging

en

die

ln5titusionele Forum, die Univer5iteit Stel lenbosch Aftredefonds, die
Keurkomitee vir die aanste l van die lede van die Rektoraat en dekane,
die Mediese Komitee, die Oorkoepelende Forum ten opsigte van
diensbil likheid en die Veiligheid5komitees. Voorts is die vakbonde
NEHAWU en SAPTU betrokke by raadplegingsvergaderings ten opsigte

Studente neem die voortou in aile komitees wat 5tudenteaktiwiteite

van verandering van diensvoorwaardes en vergoeding, sowel as die

raak, 5oos met die karna val, vensterver5iering5, intervarsity, Die Matie,

evaluering van prestasiegedrewe vergoeding en die opstel van die

MFM 92.6, Matie Gemeens kapsdiens, aile koshuis- en PSO-aktiwiteite,

vaa rd igheidsontwi kkel ingspla n.

DlE UNlVERSlTElT SE EnESE KODE

Di e Universite it Ste llenbosch funk5ioneer volgens 'n waardesisteem wat

wetenska pli ke navor5 ing betrokke raak, in ooreens temm ing met die

in 5Y Strateg iese Raamwerk ve rwoord is en deur di e hele un iversiteits-

te r5aakli ke etiese no rm e op tree.

gemeenskap aanvaar word.

Di e etiese norme wat in die riglyne verwoord word, geld reeds van af die

Die Universiteit het egter ook 'n spesifieke stel riglyne vir aile etiese

evaluering van die doel van bepaalde navorsing en di e voor werp van

aspekte van weten5kaplike navorsing. Hierdie riglyne word deur drie

navorsing en is ook bindend ten opsigte van fina nsieringsb ronne,

Etiek-komitees (een elk vir Gesondheidswetenskappe, Natuurweten-

kliente, die gemeenskap, die fisie5e, biologiese en 5osiale omgewing, die

5kappe en Geesteswetenskappe) toegepas om te verseker dat navorsers

veiligheid vari navorsers en medewerker5 en die navorser se per5oonlike

in elke verhouding met subjekte en obje kte waarin hulle tydens

vera ntwoordel ikheid.
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U NlVERSlTElTSRAAD SE VERKLARlNG OOR KORPORAnEWE BESTUUR

Die Universiteit Stellenbosch het in 1918 ontstaan ingevolge Wet no.

Di e Mens like Hulpbronnekomitee van die Raad is ve rant woordelik

13 van 191 6, met die omskepping van die Victoria Kollege.

vir oorweging van en aanbeveling aan die Raad oor sa ke soos

Die Raad van die Un iversiteit is teenoor sy verskeie belangegroepe
rekenpligtig. Die Raad sien toe dat die Universiteit op verantwoordelike

vergoeding en byvoordele van senior bestuur. Dit bestaan uit 5 lede,
soos uiteengesit op bladsy 3.

en deursigtige wyse bestuur word en het hom verb ind tot gesonde

Effektiewe, doe ltreffende en deursigtige finansiel e bestuur- en

bestuursbeginsels. Di e Raad, wat 6 keer per jaar vergader, bestaan uit

interne beheerste lse ls word gebruik om te verseker dat die Universiteit

3 1 lede. Di e name van die lede van die Raad verskyn op bladsy 3.

se rekeningkundige rekords akkuraat is en om die integriteit van data

Die Raad het strukture geskep om toe te sien dat sy verpli gtinge teenoor

te verseker wat vir die opstel van finans iele state en vir ander

aile belangegroepe te aile tye behoorlik nagekom word.

doeleindes, soos die Suid-Afrikaanse Na-Sekondere Opvoeding

Die Uitvoerende Komitee van die Raad, wat 6 keer per jaar vergader,

(SANSO)-statistiek, gebruik word.

skakel met die sen ior bestuur in die tydperk tussen Raadsvergaderings

Daar is in herente beperkings op die doeltreffendheid van enige interne

ten einde die sake va n die Unive rsiteit te bestuur. Dit bestaan uit 7 lede,

beheerstelsel, met inbegrip van die moontli kheid van menslike foute en

soos uiteengesit op bladsy 3.
Die Ouditkomitee van die Raad, wat minstens 2 kee r per jaar
vergade r, evalueer sake wat verband hou met korporatiewe bestuur,
risikobestuur en die ste lsel van interne beheer, insluitende interne en

die omsei ling of omverwerping van beheermaatreels. Gevolglik kan selfs
'n doeltreffende in terne beheerstelsel slegs rede li ke gerusstelling
verskaf ten opsig te va n finansie le inlig ting en , in die besonder, dit wat
in die finansiele state aangebied word.

eksterne aud it, asook rekeningkundige beleid en finansiele rapportering.

Die interne en eksterne ouditeure evalueer die effektiwiteit,

Die interne so wei as eksterne ouditeure het onbeperkte toega ng tot die

doeltreffendheid en deursigtigheid van die finansiele bestuur- en

Ouditkomitee. Di e Ouditkomitee, wat ooreenkomstig 'n skriftelike

in terne beheerstelsels. Gebreke in die ste lsels word onder die aandag

opdrag va n di e Raa d fu nksioneer sedert 6 Nove mber 199 2, bestaa n uit

va n bestuur en, wa ar toepaslik, onder die aandag van die Oudi tkomitee

4 lede, soos ui teengesit op bladsy 3.

ge bring. Regste ll ende sta ppe word gedoen om beheerg ebreke en
ge lee nthede vir verbetering e va n di e stel sels aan te spreek wa nn eer
hu ll e g6denti fiseer word.

U NlVERSlTElTSRAAD SE VERANTWOORDELlKl-IElD
VlR FlNANSlELE VERSLAGDOENlNG
Die Universite itsraad aanvaar verantwoordelikheid vir die integriteit,

Geen wesenlike feite of omstandighede het ontstaan tussen die datum

objektiwiteit en betroubaarheid van die gekonsolideerde finansiele

van die balansstaat en hierdie verslag wat die finansie le posisie van die

jaarstate van die Universiteit Stellenbosch. Die verantwoordelikheid vir

Un iversiteit Ste ll enbosch wesenlik be.lnvloed nie.

die voorbere idin g en aanbieding van die finansiele state is aan die
bestuur gedelegeer.

Die gekonso lid eerde finansiele j aarstate op bladsye 36 tot 48 is deur
die Raad goedgekeur en namens hulle onderteken deur:

Die Raad is van mening dat die Universiteit Stellenbosch as 'n lopende
saak bedryf word en die finansiele state is gevo lgl ik op hie rdie
grondslag voorbere i.
Die eksterne ouditeure is verantwoorde li k daarvoor om 'n onafhanklike

Desmond K Sm ith

Chris H Brink

men ing oor die redelikheid van die gekonsolideerde finansiele state uit

Voorsitter van die Universiteitsraad

Rektor en Visekanselier

Di e Ouditkomitee het bevestig dat voldoende interne finansiele

Gerhard S van Niekerk

Nico J Basson

beheerstelsels in stand gehou word en dat daar geen wesenlike gebreke

Voorsitter van die Ouditkomitee

Hoofdirekteur: Finansies en
Dienste

te spreek na aan leid in g van hul audit. Hull e het onbeperkte toegang
gehad tot aile finansie le rekords en verwante data, insluitend notules
van vergaderings van die Raad en aile Raadskomitees.

/

in die funks ionering van die interne finansiele beheerstelsels gedurende
die jaar was nie.
Die Raad is tevrede dat die gekonso li deerde finansiele jaarstate die
finansiele stand , die resultate van bedrywighede, veranderinge in
ekwiteit en kontantvloei redelik weergee ooreen komstig die toepas like
rekeningkundige beleid wat op Suid-Afrikaanse Standpunte van
Algemeen Aanvaarde Rekeningkundige Praktyk gegrond is.
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VERSLAG VAN DlE ONAFHANKLlKE OUDlTEURE AAN
DlE RAAD VAN DlE UNlVERSlTElT STELLENBOSCH
Ons het die gekonsolideerde finansiele jaarstate van die Universiteit
Stellenbosch, soos uiteengesit op bladsye 36 tot 48 vir die jaar geeindig
31 Desember 2001 geouditeer. Hi erdie finansiele state is die
verantwoorde li kheid van die Raad van die Universiteit Stellenbosch.
Ons verantwoordelikheid is om op grand van ons audit 'n mening oar
hierdie finansiele state uit te spreek.

OUDlTMENlN G
Na ons mening verstrek hierdie finansiele jaarstate in aile wesenlike
opsigte 'n redelike weergawe van die finansiele stand van die
Universiteit Stellenbosch op 31 Desember 200 1, en van die resultate
van sy bedrywighede, veranderinge in ekwi te it en kontantvloei vi r die
jaar wat op daardie datum geein dig het, in ooreenstemming met Su idAfrikaanse Standpunte van Algemeen Aanvaarde Re ken ingkundige

OMVANG
Ons het ons audit ooreenkomstig Standpunte van Suid-Afrikaanse
Ouditstandaarde uitgevoer. Hierdie standaarde vere is dat ons die audit

Praktyk en op die wyse deur die Min ister van Onderwys, in terme van
Ar ti kel 41 van die Wet op Hoer Onderwys (Wet 101 van 1997, soos
gewysig deur Wet 54 van 2000). vereis.

beplan en uitvoer om redelike gerusstelling te verkry dat daar geen
wesenlike wanvoorstelli ng in die finansie le state is nie. 'n Oudit behels :
• 'n ondersoek, op 'n toetsgrondslag, van bewyse wat die bedrae en
openbaarmakings in die fina nsiele state steun ,
• 'n beoordeling van die rekeningkundige beginsels wa t gebru ik is en
beduidende ramings wat deur bestuur gemaak is, asook

f-n-~L,.

{JRJcEWA1fRHousE@JPERS I
Geoktrooieerde Rekenmeesters (SA)
Geregistreerde Rekenmeesters en Ouditeure

• 'n oorweging van die algehele aanbied ing van die finansie le state.
Ons is van mening dat ons audit 'n redelike grondslag vir ons mening

Stellenbosch

bied.

24 Juni e 2002

Bladsy 35

REl<ENlNGl<UNDl GE BELElD

Die gekonso lideerde finansiele jaarstate word opgestel volgens die

6.

historiese koste-grondslag in ooreenstemming met die vereistes van

Beleggings
Skenkings word getoon teen die red eli ke mar kw aa rde op di e

Suid-Afrikaanse Standpun te van Algemeen Aanvaarde Rekening -

datum van die skenking. Aile ander genoteerde en ongenoteerde

kundige Praktyk. Die beleid stem ooreen met die van die vorige jaar,

beleggings word getoon teen kosprys min afskry wings vir

behalwe soos aangedui in aantekeni ng 1 op bladsy 40.

waardedalings wat geag word nie van 'n tydelike aard te wees nie.
Sulke afskrywings, asoo k winste en verliese met real isasie , word

1.

Grond slag va n ko nsolid as ie

in normale inkomste verantwoord. Dividende word as inkomste
erken op die laaste dag vir registrasie ten opsigte van genoteerde

Aile entiteite waarin die Universiteit, direk of indirek, 'n belang

aandele en wanneer dit verk laar word in die geval van

van meer as die helfte van die stem reg hou of andersins oar die

ongenoteerde aande le.

vermoe beskik om beheer oar die bedrywighede uit te oefen, word
op die gebru iklike wyse in die gekonsol ideerde finans iele state
ingeslu it. Di e resu ltate van filiale aangekoop gedurende die jaar

7.

word ingesluit vanaf die datum waarop effektiewe beheer ver kry

Ai le eiendom , boe ke en toerusting word teen kosprys getoon ,

is. Bates verkry met die aankoop van 'n fil iaal word waa rdeer teen

beha lwe vir skenkings va n eiendom , boeke en toerusting wat teen

'n redel ike waarde en waar nod ig word voorsienings ge maak op

bil like ma rkwaardes waardeer word deur onafhankl ike, eksterne

datum van verkryging .

2.

Eiendom , boeke en to eru sting

waardeerders.
Geen waardeve rmindering word op grand en geboue afgeskryf

Geassosi eerde maatskappye

nie, omdat grand 'n onbeperkte leeftyd het en geboue deurlopend

'n Geassosieerde maatska ppy is 'n maatska ppy, an ders as 'n fili aa l,

in stand gehou word en dus geag word 'n onbeperkte leeftyd te

waarin die Un ivers ite it 'n langte rm ynbeleg gi ng het en dus die

he. lnstandhoudings koste word er ken as uitga wes in die tydp erk

vermoe het, vanwee die omvang va n sy belegg ing , om 'n

waa rin hulle on tstaa n.

beduidende invloed daarop te kan uitoef en . Die resu ltate van
geassosieerde

maatskappye

is

deur

middel

van

Rekenaa r- en ander toerustin g word afg eskryf op di e regu itl yn -

die

metode oor hu l verwa gte nuttige lewensdu ur.

ekw iteitsmetode van boekhoud ing ve rantwoo rd.

Biblioteekboeke word ten voil e afg es kryf op die datu m van

3.

Buiteland se valuta
Va lutatransaksies word te boek gestel teen die wisselkoers op die
datum van die transaksie. Valutaverskil le wat voo rtspru it uit die

aan koop.

8.

Voorraad

vereffening va n sodan ige transaksies, word erke n as inkomste of

Voorraad wat hoofsaak li k bestaan uit verbru ikersgoedere en

uitgawes in die tydperk waarin hu lle ontstaan.

skryfbehoeftes, word getoon teen die laagste van kosprys, op die
basis van gemidde lde koste ten ops igte van aile kategoriee, of

4.

Finan s H~l e

netto realiseerbare waarde.

in strum ente

Fi nans iele instrumente slu it in ko ntant, banksa ldo's, be leggings,
debi teure, kredi teure en len ings. Hierdie instrumente word oor die

9.

Kontant en kontantekwivalente

algem een aa ngetoon teen di e verwagte billike waarde, tensy

Kon tant en kontantekwivalen te bestaan uit ko ntant voorhande,

anders aangetoon.

dagge ldde posito's, be legg ings in ge ldma rkinstrumente en ba nkoortrekkings.

5.

Navorsings- en ontwikkelingsko ste
Navo rsings- en ontw ikkelingskoste word afgeskry f in die j aar
waarin dit aangegaan word, aanges ien beide inherent is aan die
gewone bedrywighede van 'n un iversi teit.

10 . lnkom ste-erkenning
Klas-en losiesgeld word erken soos die diens ge lewe r word.
Sentrale owerhe idsbewi lligings word erken in die per iode
waarvoor dit on tvang word.
Navorsi ngstoekenn ings wo rd erken wanneer dit ontvang word en
word nie uitgestel oor die termyn van die navorsing nie.
Daarteenoor word die uitgawes ook verreken wanneer dit
aangegaan word en word dit nie uitgestel oor die termyn van die
navorsing nie.
lnterdepartementele inkomste en uitgawes word geelimineer.
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GEKONSOLlDEERUE BALANSSTAAT

Op 31 Desember 200 1

Aanteken inge

2001

2000

R'OOO

R'OOO

1 472 999

1 350 071

BATES
NIE- BEDRYFSBATES
Eiendom, boeke en toerusting

4

624 033

582 917

Beleggings

5

848 966

767 154

360312

295 795

4 880

40 10

BEDRYFSBATES
Voorraad
Debiteure en vooruitbetal ings
Kontant en kontantekwiva lente

6

105 614

84 724

13

249 818

207 06 1

1 833 311

1 645 866

1 427 044

1 225 33 5

TOTALE BATES

EKWITEIT EN AANSPREEI<LIKHEDE
KAPITAAL EN RESERWES
Onbeperkte reserwes

2

55 039

3 759

Beperkte reserwes

2

1 372 005

1 221 576

NI E-BEDRYFSLASTE

334 995

342 802

Re nted raende leni ngs

3

122 715

11 8 382

15

212 280

224 420

71 272

77 729

61 078

59 933

3 566

3 802

3

5 009

5 935

13

1 497

7 930

122

129

1 833 311

1 645 866

Aftreevoo rdeelverp lig ti ng vir mediese skema

BEDRYFSLASTE
Handels- en ander kredi te ure en voorsien ings

7

Stu dente- en ander opvra agba re deposito's
Lopende deel van rentedrae nde lenings
Oortrokke bank
Kortte rmynskuldaktes
TOT ALE EKWITE IT EN AANSPREEKLIKHEDE
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GEKONSOLlDEERDE lNKOMSTESTAAT

Vir die jaar geeindig 31 Desember 2001

Aantekeninge
TOTALE INKOM STE

Opvoed kund ig

Studente- en

en algemeen

personeel-

(beperk en

huisvesting

2001

2000

on be perk)

(be perk)

Totaa l

Totaa l

R'OOO

R'OOO

R'OOO

R'OOO

990 568

69 038

1 059 606

944 570

HERHALENDE ITEMS
Owerheidstoekenn i ngs

435 824

3 273

439 097

375 752

Studente-, inwonings- en ander gelde

160 401

56 587

216 988

190 713

Privaat sken kings, toeken nings en kontrakte

213513

819

214 332

192 84 1

31 56 1

6 053

37 614

30 102

841 299

66 732

908 031

789 408

86 169

2 306

88 475

79 554

927 468

69 038

996 506

868 962

6 425

6 425

2 297

48 564

48 564

73 311

8 111

8 111

63 100

63 100

75 608

Verkope van dienste en produkte
Subtotaal
Rente en dividende ontvang

11

NIE- HERHALENDE ITEM S
Wins met verkoop van eiendom, boeke en toe rusting
Gerea li seerde wins met verkoop van beleggings
Wisselkoerswins

TOTALE UITGAWE S

797 263

60 63 4

857 897

790 916

411 816

9 285

42 1 101

40 1 445

227 151

210 373

HERHALENDE ITEM S
Personeel koste

9

- Akademies professioneel

227 151

-Ander

184 665

9 285

193 950

191 072

Ander bedryfsui tgawes

10

320 353

51 349

371 702

327 462

Waa rdeverm i ndering

10

44 081

44 081

42 329

836 884

77 1 236

21 013

19 680

857 897

790 916

201 709

153 654

Subtotaal
Fin ansieri ngskoste

776 250

60 634

21 013
797 263

60 634

TOEDELING NA RESERWES

5 131

(5 131)

OORDRAG NA OPVOEDKUND IG EN ALGEMEEN

3 273

(3 273)

8 404

(8 404)

NETIO INKOMSTE VIR DIE JAAR
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20 1 709

GEKONSOLlDEERUE STAAT VAN VERANDERlNGE lN EKWlTElT

Vir die jaar geeinclig 31 Desember 2001
Studente- en
Opvoedkundig

Filiaal-

Lenings-

Skenkings-

Vaste bate-

huisvesting maatskappye

personeel-

fondse

fondse

fondse

Totaal

R'OOO

R'OOO

R'OOO

R'OOO

R'OOO

R'OOO

R'OOO

SALDO OP 1 JANUARIE 2000

116 886

14 439

1 227

43 841

140 241

529 901

846 535

Surplus vir die jaar

153 654

en algemeen
Aantekeninge

153 654
225 146

Verandering in rekeningkundige beleid

225 146

2 110

50 853

(12 468)

7 038

(17 00 1)

95 040

4 456

52 989

399 239

612 473

1 225 335

16 927

4 456

52 989

399 239

612 473

1 225 335

5 964

(573)

33 273

(25 842)

6 537

(4 848)

80 28 1

58 953

427 664

666 912

Toedeling na reserwes

(48 129)

4 405

Oordragte na reserwes

(83 160)

(1 917)

SALDO OP 31 DESEMBER 2000

139 25 1

16 927

SALDO OP 1 JANUARIE 2001

139 251

Surplus vir die jaar

20 1 709

Toedeling na reserwes

(17 953)

5 131

Oordragte na reserwes

(78 570)

(3 400)

SALDO OP 31 DESEMBER 2001

244 437

18 658

3 229

201 709

10 420

1 427 044

GEKONSOLlDEERDE KONTANTVLOElSTAAT
Vir die jaar geeindig 31 Desember 2001
200 1

2000

R'OOO

R'OOO

Kontant ontvang uit owerheidsbewilligings en -toekennings

439 097

375 752

Kontant ontvang uit studente- en ander gel de

209 032

186 760

Kon ta nt ontvang uit privaat skenkings, toekennings en kontrakte

214 332

192 840

Aantekeninge
KONTANTVLOEI UIT BEDRYFSAKTIWITEITE

44 989

Kontant ontvang uit toevallige verkope en dienste

27 634

Kontant betaal vir personeelkoste

(431 602)

(402 427)

Kontant beta aI vir voorrade en dienste

(374 680)

(300 566)

101 168

79 993

71 919

69 597

Kontant deur bedrywighede voortgebring

12

Plu s: Rente ontvang

19 510

13 255

Min: Fi nansieringskoste

(21 013)

(19 680)

Netto kontantinvloei uit bedryfsaktiwiteite

171 584

143 165

('125 801)

(185 331)

(7981 2)

(156 729)

Dividende ontvang

KONTANTVLOEI UIT BELEGGINGSAKTIWITEITE
Toevoeging tot beleggings
5

Belegging in geassosieerde maatskappy
Gerealiseerde surplusse op beleggings
Toevoeging tot eiendom, boeke en toerusting
Opbrengs uit die verkoop van eiendom, boeke en toerusting

(2 000)
47 427

72 336

(97 841)

(103 235)

6 425

2 297

3 407

8 597

49 190

(33 569)

199 131

232 700

248 32 1

199 131

KONTANTVLOEI UIT FINANSIERINGSAKTIWITEITE
Toename in rentedraende lenings
NETIO TOENAME/(AFNAME) IN KONTANT- EN KONTANTEKWIVALENTE
KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE AAN DIE BEGIN VAN DIE JAAR
KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE AAN DIE EINDE VAN DIE JAAR
~

~

13

.,::·
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AANTEKENlNGE TOT DlE GEKONSOLlDEERDE
FlNAN SlELE JAARSTATE

Vir die jaar geeindig 31 Desember 2001

1.

2001

2000

R'OOO

R'OOO

19 01 6

33 148

258 294

225 146

VERANDERING IN REKENINGKUNDIGE BELEID
Gedurende die jaar het di e Un iversite it sy rekeningkund ige be leid ten opsigte van die hantering van die
Stellenbosch Trust gewysig, deur dit te ko nsolideer ingevolge die Suid -Afrikaanse Standpunte van Algemeen
Aanvaarde Rekeningkundig e Praktyk RE412 : Konsolidasie - Spesialed oel-entite ite. Voorheen is die state van die
Stel lenbosch Trust nie ingesluit in die gekonsolideerde state van die Univers ite it nie aangesien die aktiwiteite
van die Stell enbosch Trust nie wesen lik deur die Univers iteit beheer of be'l'nvloed word nie. Die
ooreenstemmende bedrae is op toepasl ike wyse hersaamgestel. Die effek va n hierdie regste ll ing is soos volg:
Verhoging in netto inkomste as gevolg va n die konso lidasie van die Stellenbosch Trust
Hersa mestell ing van onaangewende in komste va n die vorige jaar

2.

FONDSSALDO'S
Di e opgehoopte sa ldo's op 31 Desember is soos vo lg :
2001

Opvoedkundig en algemeen

3.

2000

Be perk

Onb eperk

Totaa l

Be perk

Onbeperk

To taa l

R'OOO

R'OOO

R'OOO

R'OOO

R'OOO

R'OOO

244 437

261 696

(122 445)

139 25 1

18 658

16 927

364 130

(119 693)

Studente en personeel huisvesting

18 658

Filiaal maatskappye

10 420

10 420

4 456

4 456

Leningsfondse

58 953

58 953

52 989

52 989

16 927

Skenkingsfondse

280 881

146 783

42 7 664

299 697

99 542

399 239

Vaste batefondse

638 963

27 949

666 912

585 811

26 662

612 473

1 372 005

55 039

1 42 7 044

1 22 1 576

3 759

1 225 335

RENTEDRAENDE LENINGS
2001

2000

R'OOO

R'OOO

2 335

2 430

283

423

37 77 3

42 739

62 01 2

62 537

Twee lenings by die Staat met verski llende rentekoerse, te rugbetaalbaar in gelyke halfjaarlikse
pa aiemen te eindigende 2012 en 20 18 onderskeideli k.
Verskeie len ings by pen sioen- en voorso rg fondse met ve rskil lende rentekoerse en termyne,
terugbetaa lbaar in halfjaarlikse paaiemente.
Verskeie len ings by verseke ringsmaatskappye met verskillende rentekoerse en ter myne,
terugbetaa lbaar in halfjaarlikse paaiemente.
Verskeie lenings by ander finan siele inste lling s met verskillende ren tekoe rse en termyne,
terugbetaa lbaar in halfjaarl ikse paaiemente.
Verskeie lenings by privaat ind ividue met ve rskil lende rentekoerse en termyne, terugbe ta albaar
in halfjaarlikse paa iemente.
Ba nkoortrekkings ter fi nansiering van die Universiteit se onderskeie motorskemas.

Min: Gedeelte terug betaa lbaar binne een jaar
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94

107

25 22 7

16 08 1

127 724

124 317

5 009

5 935

122 71 5

118 382

AANTEKENTNGE TOT DlE GEKONSOLlDEERDE
~
FlNANSlELE JAARSTATE (VERVOLG)

Vir die jaar geeindig 31 Desember 2001

4.

2001

2000

Opgelope

Netto

Opgelope

Netto

waardever-

boek-

waardever-

boek-

Kosprys

mind ering

waarde

Kosprys

mindering

waarde

R'OOO

R'OOO

R'OOO

R'OOO

R'OOO

R'OOO

19 511

19 511

EIENDOM, BOEKE EN TOERUSTING
Grand

19 511

19 511

Geboue

449 566

449 566

431 025

Rekenaa rtoerusti ng

101 372

47 571

53 801

83 891

40 068

43 823

Ander toerusting

225 062

125 417

99 645

199 441

111 901

87 540

Biblioteekboeke

108 354

108 354

97 336

97 336

Lewende hawe

1 510
905 375

281 342

1 510

1 018

624 03 3

832 222

43 1 025

1 018
249 305

582 917

2001

2000

Ofo

Ofo

Grand

0

0

Geboue

0

0
25

Waardeverminderingskoerse is soos volg:

Rekenaa rtoerusti ng

25

Ander toerust ing

15

15

Bib lioteekboeke

100

100

Grand en

Rekenaar-

Ander

Biblioteek-

geboue

toerusti ng

toerusting

boeke

hawe

Totaal

R'OOO

R'OOO

R'OOO

R'OOO

R'OOO

R'OOO

450 536

43 823

87 540

1 018

582 917

18 541

22 454

32 692

492

97 841

Lewende

Rekonsiliasie van die drabedrag:
Netto openingsboekwaarde
Toevoegings
Vooruitbetaling biblioteekboeke
Waardevermindering per inkomstestaat
Netto sluitingsboekwaarde

469 077

(12 476)

(20 587)

53 80 1

99 645

23 662
(12 644)

(12 644)

(11 018)

(44 081)
1 510

624 033

Die register met volledige besonderhede van grand en geboue is beskikbaar by die kantore van die Universiteit. Die markwaarde van geboue, waarop geen
waardevermindering afgeskryf word nie, oorskry die boekwaarde.
Die Universiteit het al sy regte as inkomste- en kapitaalbegunstigde van Die Stellenbosch Ontwikkelingstrust gesedeer aan 'n finansieringsvennoot vir enige
skulde van die Universiteit of Die Stellenbosch Ontwikkelingstrust aan die finansieringsvennoot. Op 31 Desember 2001 het die totale verpligting van Die
Stellenbosch Ontwi kkelingstrust aan die finansieringsvennoot R24, 1 miljoen be loop, terwyl die boekwaarde van die vaste eiendom in Die Stellenbosch
Ontwikkelingstrust R30,8 miljoen beloop het.
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Vir die jaar geeindig 3 1 Desember 200 1

5.

2001

2001

2000

2000

Boekwaarde

Markwaarde

Boekwaarde

Markwaarde

R'OOO

R'OOO

R'OOO

R'OOO

Staatseffekte

176 542

184 561

162 043

178 921

Aandele

556 188

756 074

500 493

599 739

554 288

754 174

499 590

598 836

1 900

1 900

903

903

31 317

31 557

11 499

11 813

1 275

1 275

1 275

1 275

83 644

85 653

91 844

95 25 1

848 966

1 059 120

767 154

886 999

LANGTERMYNBELEGG INGS
Die boekwaardes en markwaardes van langtermynbeleggings op 31 Desember is soos volg:

- Genoteerde aandele
- Ongenoteerde aandele
Vaste deposito's
Beleggingseiendom
Ander

'n Vol ledig e be legg ingsreg ister is beskikbaa r by die ka ntore van die Unive rsite it. Ong eno teerde aa ndele, skuldb rie we en die belegging in vaste eiendom,
wo rd deur die Raad teen boekwaarde gewaa rdeer.
'n Vasgestelde jaar likse bed rag van die Univers ite it se langtermynbeleggings, R18,2 miljoen vir die jaar geei nd ig 3 1 Desember 200 1, is gesedee r aan 'n
finans ieringsvennoot vir enige sku Ide van die Universiteit aan die finansieringsve nnoo t, ingevo lge die onderve rh uri ngs- en de posito-oo reenkomste met die
finansieringsvennoot. Hierdie sessie eindig op 31 Desember 2008.
Di e langtermynbeleggings: Ander sluit die vo lgende belegg ings in geassosieerde maatskappye in:
Naam

Unistel Geneeskundige Laboratoriums (Edms) Bpk

Aan tal

Aard van

aandele

Belang

350

35%

bedrywighede
Vers kaf genetiese,
diagnostiese en
ander toetse.

2001

2000

R'OOO

R'OOO

823

674

26

149

Aandeel in verdienste voor belasting

263

213

Belasting

(97)

(64)

Belegging in geassosieerde maatskappy aan die begin van die jaar
Aandeel in geassosieerde maatskappy se verdienste

Dividende ontvang
Belegging in geassosieerde maatskappy aan die einde van die jaar

(140)
849

823

Aanleg en toerusti ng

1 309

1 647

Bed ryfsba tes

1 545

1 616

Totale bates

2 854

3 263

Hierdie ongenoteerde belegging word deur die Raad teen boekwaarde gewaardeer.
Die bates, laste en resultate van bedrywighede van die geassosieerde maatskappy is soos volg:

Nie-bed ryfslaste

50

226

Bedryfslaste

235

541

Total e las te

285

767

3 693

3 054

ln kom ste
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Vir diejaar geeindig 31 Desember 2001

Naam

5.

Aarcl van

Aantal
aandele

Bela ng

bedrywighede

1 500

13,44%

Vervaardiging van

LANGTERMYNBELEGGINGS (vervolg)
Sun Space 8 Information Systems (Edms) Bpk

satelliete

2001

2000

R'OOO

R'OOO

75

Be legging in geassosieerde maatskappy gedurende die jaar

1 259

Aandeel in geassosieerde maatskappy se verdienste

1 929

Aandeel in verdienste voor belasting

(595)

Belasting

(75)

Di vidende ontvang

1 334

Belegg ing in geassosieerde maatskappy aan die einde van die jaar
Hierdie ongenoteerde belegging word deur die Raad teen boekwaarcl e gewaa rdeer.
Die gemiddelde bates, laste en resultate van beclrywighede van die geassosieerde maatska ppy is soos vo lg:
Aan leg en toerusting

1 13 5

Nie-bed ryfsba tes

1 426

Bed ryfsba tes

30 634

Total e bates

33 195

Bedryfslaste

23 26 7

lnkomste

16 601

Die langtermynbeleggings: Ongenoteerde aandele sl uit die volgende belegging in geassosieerde maatskappy in:
Naam

USB Bestuursontwikkeling Bpk

Aard van

Aanta l
aandele

Be lang

9 000 000

64,1 Ofo

bedrywighede
Ontwi kke l en bied
bestu ursontwi kkel ingsprogramme aan en verskaf
kons uIta sied i ens te

Aangesien die Universiteit nie die aktiwiteite van USB Bestuursontwikkeling Bpk beheer nie en die direkteure van USB Bestuursontwikkeling Bpk voorsien
dat die Universiteit se belang op die kort termyn tot minder as 50% gaan daal, word die maatskappy as 'n geassosieercle maatskappy gehanteer.

2001

2000

R'OOO

R'OOO

Be legging in geassosieerde maatskappy gedurende die jaar

2 000

Addisione le aandelepremie as vergoeding vir Universiteit se handelsmerk

7 000

Min: Afs krywing van belegging met vergoeding vir handelsmerk

(7 000)

Aancleel in geassosieerde maatskappy se verlies

(2 948)

2 000

Aandeel in verlies voor belasting
Be lasti ng
Belegging in geassosieerde maatskappy aan die einde van die jaar

(3 833)
885
(948)
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Vir die jaar geeindig 31 Desember 2001

5.

2001

2000

R'OOO

R'OOO

LANGTERMYNBELEGGINGS (vervolg)
Die direkteure is tevrede dat die maatskappy op die lang termyn winsgewend gaan wees.
Hierdie ongenoteerde belegging word deur die Raad teen boekwaarde gewaardeer.
Die gemiddelde bates, laste en resultate van bedrywighede van die geassosieerde maatskappy is soos volg:
Nie-bedryfsbates

6 980

Bedryfsbates

1 540

Total e bates

8 520

Bedryfslaste

118

lnkomste
6.

DEBITEURE EN VOORUITBETALINGS
Studentegelde

15 091

13 591

Studentege lde ve rsku ldig

19 898

17 168

Min: Voorsien ing vir oni nbare studentegelde

(4 807)

(3 577)

27 749

22 306

Studentelenings versku ldig

29 249

23 806

Min: Voo rsieni ng vir oni nbare studenteleni ngs

(1 500)

(1 500)

Studentelenings

Owe rh eidsdebiteure
Motorlen ings
Rente ontvangbaar op belegging s
Ander

7.

5 196

2 099

10 337

11 675

6 894

9 849

40 347

25 204

105 614

84 724

20 748

17 255

HANDELS- EN ANDER KREDITEURE EN VOORSIEN INGS
Voorsiening vir verlofgratifikasie
Studentegelde vooru it ontvang

9 330

8 877

31 000

33 80 1

61 078

59 933

Geboue

9 567

4 279

Biblioteekboeke en -tydskri fte

1 374

1 707

10 941

5 986

Ander

8.

11 478

KAPITAAL VERPLIGTINGE
Die volgende verpligtinge het op 31 Desember 2001 bestaan ten opsigte van kapitale kontrakte aangegaan, of bestellings
geplaas met betrekking tot geboue, biblioteekboeke en -tydskrifte, toerusting en bedryfsvoorrade:
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Vir die jaar geeindig 31 Desember 2001

9.

2001

2000

R'OOO

R'OOO

- Vergoeding en byvoordele

433 24 1

373 245

- Voorsiening vir na-a ftrede mediese voordele

(1 2 140)

28 200

PERSONEELKOSTE

42 1 101

401 445

Die gemiddelde aantal vo ltydse werknemers per maa nd is 2 524 (2000: 2 396).
Die gemiddelde aantal deeltydse werknemers per maand is 1 066 (2000: 977).
Vergoeding, grater as R474 999, be taa l aan senior bestuur en administratiewe pe rsoneel en gebasseer op die totale koste
van indiensneming vir die Universiteit, is soos volg:
Interva l

Aantal

474 999 - 550 000

11

Gemiddelde waarde
R'OOO
520

550 00 1 - 650 000

3

580

650 00 1 -en grater

6

762

Bu itengewone betalings aan senior bestuur en administratiewe personeel grater as 'n ge mi ddelde waarde van R199 999
is soos vo lg:
Aard van bet ali ng

Aantal

Gemiddelde wa ard e
R'OOO

Opgehoopte veri of

2

316

Geen vergoed ing is gedurende die jaar aan Raadslede betaal vir die bywoning van raads- en ko miteevergaderings nie.
10. ANDER BEDRYFSKOSTE is bereken na inagneming van die vo lgende uitgawes:
WAARDEVERMINDERING

44 08 1

42 329

- Rekenaartoerusting

12 476

10 594

- Ander toerusting

20 587

14 755

- Biblioteekboeke

11 018

16 980

HUUR

15 088

12 225

- Geboue

10 730

8 976

4 358

3 249

35 376

30 974

1 189

1 081

498

493

454

476

- Toerusting
ONDERHOUD EN HERSTELWERK
OUDITEURSVERGOEDING
- Vir audit
- Huidige jaar
- Ondervoorsiening vir vorige jaar
-Vir ander dienste
WISSELKOERSVERLIES

44

17

691

588
82
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Vir die jaar geeindig 31 Desember 200 1

2001

2000

R'OOO

R'OOO

- bedryfsbeleggings

26 270

22 066

- nie-bedryfsbeleggings

35 155

35 595

11. RENTE EN DIVIDENDE ONTVANG
Rente ontvang

- ander
Dividende ontvang

9 009

7752

18 041

14141

88 475

79 554

201 709

153 654

(1 37 039)

(152 865)

12. REKONSILIASIE: lnkomste met kontantvloei:
Netto inkomste volgens die in komstestaat
Aa nsui weri ngs vir:
Belegg ingsinkom ste
Fi nansieringskoste

21 013

19 680

Opbrengs uit die verkoop van eiendom, boeke en toerusting

(6 425)

(2 297)

Voorsiening vir verlofgratifikasie
Voorsiening vir na-aftrede mediese voorde le
Voorsiening vir oninbare studentegelde en -lenings

3 493
(12 140)

(4 067)
28 200

1 230

1 594

Waardeverm inderi ng

44 081

42 329

Wisselkoe rswi ns

(8 111)

Bedryfsin komste voor bedryfskapi taalverander ings

107 811

86 228

Vera ndering in bedryfskapitaal

(6 643)

(6 235)

Toename in debiteure

(1 365)

(2 514)

Afname in debiteure vir uitstaande beleggingsinkomste

(1 818)

(2 324)

Toename in voorraad

(870)

(653)

Afname in krediteure

(2 590)

(744)

Kontant deur bed rywighede voortgebring

101 168

79 993

13. KONTANT EN KONTANTEKWIVALENTE
Kontant en kontantekwivalente bestaan uit kontant voorhande, sal do's by banke en beleggings in geldma rk instrumente.
Kontant en kontante kwivalente wat by die kontantvloeistaat ingesluit is, bestaan uit die volgende balansstaatbedrae:
Gunstige banksaldo's
Korttermynbelegg i ngs

Oortro kke ban ksaldo's

54 066

42 657

195 752

164 404

249 818

207 06 1

(1 49 7)

(7 930)

248 32 1
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Vir die jaar geeindig 31 Desember 2001

14. FINANSIELE RISIKOBESTUUR
BUITELAND SE VALUTA
Die Universiteit het blootstelling aan buitelandse val uta , maar 'n omsigtige benadering met betrekking tot vooruitdekking word gehandhaaf. Tans bestaan
geringe blootstelling en derhalwe geen valutatermynkontrakte nie.
Die volgende bedryfsbates en -laste vir buitelandse valutatransaksies, soos aangetoon in die balansstaat, is nie met valutaterinynkontrakte vooruit gedek nie:
Buitelandse

Buitelandse

valuta

Randwaarde

val uta

Randwaarde

200 1

2001

2000

2000

'000

R'OOO

'000

R'OOO

21

25 1

15

118

HANDELSDEB ITEURE
USD
HANDELSKREDITEURE

1 018

AUD

6

OEM

2

EURO

14

154

GBP

11

195

NLG
USD

758

55

Netto buitelandse val uta verpligting

663

767

7

12

137

137

457

20

157
640

RENTEKOERSE
Die rentekoerseienskappe van nuwe en bestaande lenings word op 'n deurlopende basis h.ersien. Die Universiteit het tot 31 Desember 2001 geen
ooreenkomste met betrekking tot rentekoers-afgeleide instrumente gesluit nie.
KREDIETRISIKO
Potensiele kredietrisiko bestaan hoofsaaklik ten opsigte van uitstaande studentegelde en -lenings, handelsdebiteure en kontantmiddele. Studente met
uitstaande studentegelde en/of agterstallige studentelenings, word nie toegelaat om vir 'n volgende akademiese jaar te registreer of 'n graadsertifikaat te
ontvang nie. Hande lsdebiteure bestaan uit 'n groot hoeveelheid klante en hul le kredietwaardigheid word deurlopend deur die Universiteit geevalueer. Die
Universiteit bele kontantsurplusse slegs by finansiele instellings met hoe kredietwaardigheid. Die Universiteit is van mening dat daar op 31 Desember 2001
geen wesenlike kredietrisiko was waarvoor daar nie voldoende voorsiening gemaak is nie.
15. AFTREEVOORDELE- INLIGTING
BYDRAES TOT DIE PENSIOENFONDS VIR GEASSOSIEERDE INRIGTINGS (PGI)
Die fonds word deur die Staat geadministreer; dus word 'n aktuariele waardasie nie deur die Universiteit ve reis nie.
BYDRAES TOT DIE UNIVERSITEIT STELLENBOSCH AFTREDEFONDS (USAF)
Werknemers wat nie lede is van die PGI-pensioenfonds nie, moet aansluit by die Universiteit Stellenbosch Aftredefonds, wat ontstaan het op 1 November 1994.
USAF, wat beheer word deur die Wet op Pensioenfondse van 1956, is 'n omskrewe bydraepla n vir permanente wer knemers van die Universiteit. Die Fonds
word minstens el ke drie jaar gewaardeer deur onafhanklike aktuarisse. Die tekort wat ontstaan het met die oorskakeling vanaf PGI word befonds deur die
werkgewer. Die waardasie op 1 Januarie 200 1 toon dat die tekort befonds moet word deur addisionele werkgewerbydraes van R12,1 miljoen per jaar vir 'n
termyn van drie jaar. Die ledetal van USAF beloop 2 212 op 1 Januarie 2002. Die bydraekoers beloop 16,78% van pensioengewende verdienste en die bydrae
na die aparte Ongeskiktheid-inkomsteversekeringskema beloop 0,59%. Die aktuarisse het verklaar dat die Fonds finansieel gesond is.
NA- AFTREDE MEDIESE VOORD ELE
In ooreenstemming met huidige personeelpraktyk, word bydraes tot die mediese fonds gemaak vir afgetrede wer knemers. Die verpligting word minstens
el ke drie jaar aktuarieel bereken deur die onafha nkli ke aktuarisse en op 'n jaarli kse basis hersien. Die aktuariele waardasie op 31 Desember 2001 too n 'n
verpligting van R198,0 miljoen. Die volgende aktua riele waardasie sal nie later nie as 1 Januarie 2005 gedoen word.
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Vir die jaar geeindig 31 Desember 200 1

2001

2000

R'OOO

R' OOO

224 420

196 220

15. AFTREEVOORDELE - INLIGTING (vervolg)
Die aktuarie le waardasiemetode is die geprojekteerde eenheidskrediet- metode. Die hoof aktuariele aannames is die vo lgende:
- beleggingskoers

11,5%

- mediese inflasie

: 9,5%

- sa laris inflasie

: 8,0%

- gemiddelde aftree-ouderdom : 59
- voortsetting by aftrede

: 100%

Rekonsiliasie van die drabedrag:
Verpligting aan die begin van die jaar
Aanpassings in die inkomstestaat:
- Toename as gevolg van aktuariele hersiening
- Afname as gevol g va n wysigi ng in aktuariele aannames

28 200
(21 420)

- Toename as gevolg va n die besluit om die eenmal ige afn ame in die voorsiening, as gevolg van 'n wysig ing
in di e aktua riel e aan name dat die marge tussen die beleg gingskoers en di e mediese infl asie van 1 na 2
persentasiepunte toeneem, oar drie jaa r in te fasee r
- Afname as gevol g van verande ri ng in opsies van mediese fonds
Ve rplig ting aan die ei nde va n die jaa r

14 280
(5 000)
212280

224 420

Die verpligting aan die einde van di e jaar is soos volg verdeel:
- Voortgesette lede

107 000

135 420

- Lede in diens

91 000

89 000

- lnfasering van aktuariele afname

14 280
212 280

224 420

Die verwagte toename in die verp ligting vir die vo lgende twaa lf maande vir lede in diens is R5, 1 mi ljoen.
Geen bates is afsonderl ik geallokeer om die verp ligting op jaareinde te befonds nie.
16. INKOMSTEBELASTING
Die Universiteit Ste llenbosch is vrygeste l van norma le inkomstebelasting.
17. VOORWAARDELIKE AANSPREEKLIKHEDE
Die Universite it is 'n verweerder in 'n hangende ged ing wat voortspruit uit 'n huurooreenkoms. Die uitslag van die saak is onseker, maar die maksimum
moontlike aanspreeklikheid vir die Universiteit kan R700 000 beloop.
18. VERWANTE PARffiRANSAKSIES
Transaksies met verwante partye sluit die betaling vir administratiewe dienste en finansieringskoste in sowel as be leggingsinkomste verdien.
Die Universiteit en sy filiale het gedurende die jaar in die gewone loop van sake onderlinge ooreen komste aangegaan, sowel as ooreen komste met ander
belanghebbendes. Hierdie transaksies het alma I plaasgevind teen markverwante koerse.
Belanghebbendes het gedurende die jaar geen wesenlike be lang gehad in enige ooreenkoms van beduidenis met die Universiteit of enige van sy filiale, wat
tot 'n konflik van belange kan aanleiding gee nie.
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