
 

 

Universiteit Stellenbosch 
Die mandaat van die Konvokasie 

In die geval waar daar enige inkonsekwentheid tussen hierdie vertaalde weergawe en die 
oorspronklike teks is, sal die oorspronklike teks die geldende weergawe wees. Die Engelse 
weergawe is die oorspronklike weergawe, hierdie weergawe is ‘n vertaling. 

1 Doel en oogmerke van die Konvokasie 

Die Raad en Senaat erken die Konvokasie as ŉ Universiteitstruktuur kragtens Hoofstuk 4 
van die Statuut van die Universiteit Stellenbosch. 

Die oogmerk van die Konvokasie is om die welsyn van die Universiteit te bevorder deur ŉ 
wedersyds voordelige verhouding tussen die Universiteit en die lede van die Konvokasie te 
handhaaf. Die Konvokasie adviseer die Raad en Senaat, in hierdie verband.1 

 

2 Die regstatus van die Konvokasie 

Die Konvokasie is deel van die Universiteit Stellenbosch- (US-) gemeenskap. Dit is nie ŉ 
afsonderlike regsentiteit en kan nie teen die US litigeer nie. 

 

3 Samestelling van die Konvokasie 

3.1      Die Konvokasie bestaan uit:2 

a. enigiemand wat ŉ kwalifikasie aan die Universiteit verwerf het; 

b. die Rektor, die Viserektore, Uitvoerende Bedryfshoof en die voltydse akademiese 
personeel van die Universiteit; en 

c. voormalige voltydse akademiese personeel van die Universiteit wat afgetree het. 

3.2 Die Registrateur3 moet ŉ ledelys van die Konvokasie waarna in 3.1 verwys word, byhou.4 

3.3 Slegs ŉ persoon wie se naam op die ledelys verskyn, mag stem.5 

3.4 ŉ Lid van die Konvokasie mag skriftelik bedank by die Registrateur.6 

3.5  ŉ Persoon wat bedank het, mag skriftelik by die Registrateur aansoek doen om as ŉ lid 
hertoegelaat te word.7 Die Registrateur moet die saak aan die Uitvoerende Komitee van 
die Konvokasie vir ŉ beslissing voorlê. 

3.6 Deelname in die Konvokasie is vrywillig sonder enige vergoeding daaraan gekoppel. 

                                                           
1 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 48(1) 
2 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 47(1) 
3 Die aanstelling, pligte, en ampstermyn van die Registrateur word uiteengesit in Hoofstuk 3 Artikel 45 van die Statuut van die 

Universiteit Stellenbosch 
4 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 47(2) 
5 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 47(3) 
6 Verwys na die Prosedure ten opsigte van die Lidmaatskap en Vergadering van die Konvokasie vir besonderhede. 
7 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 47(4) en (5) 

 



 

 

4 Uitvoerende Komitee van die Konvokasie 

4.1 Samestelling 
4.1.1 Die Konvokasie se Uitvoerende Komitee help die Konvokasie om sy oogmerk te bereik 

en sy funksie uit te voer. Die Uitvoerende Komitee gee uitvoering aan besluite van die 
Konvokasie.8 

4.1.2 Die Konvokasie se Uitvoerende Komitee bestaan uit:9 
a. die President10 van die Konvokasie wat as die Voorsitter by vergaderings van die 

Konvokasie sal dien;11 

b. die Visepresident12 wat as die Voorsitter by die vergaderings van die Konvokasie sal 
dien in die afwesigheid van die President;13 

c. die Sekretaris14 van die Konvokasie; en 

d. twee lede verkies soos uiteengesit in 3.2 (Prosedure vir die nominasie en verkiesing 
van die Konvokasie se Uitvoerende Komitee). 

4.1.3 ŉ Lid van die Konvokasie se Uitvoerende Komitee beklee die amp vir drie jaar en mag 
weer verkies word, maar mag nie sy/haar amp vir meer as drie opeenvolgende termyne 
beklee nie.15 

4.1.4 ŉ Persoon wat verkies is om ŉ vakature in die Konvokasie se Uitvoerende Komitee te 
vul, sal die amp beklee tot die verstryking van die driejaartermyn van die ander lede van 
die Konvokasie se Uitvoerende Komitee.16 Die persoon wat verkies is om ŉ vakature in 
die Konvokasie se Uitvoerende Komitee te vul, mag weer verkies word, maar mag nie 
die amp vir meer as drie opeenvolgende termyne beklee nie. 

 

4.2 Verkiesing van die Konvokasie se Uitvoerende Komitee 

4.2.1 Slegs ŉ Konvokasielid is verkiesbaar as ŉ lid van die Konvokasie se Uitvoerende 
Komitee.17 

4.2.2 Lede van die Konvokasie se Uitvoerende Komitee word genomineer en verkies in 
navolging van die nominasie- en verkiesingsprosedure vir die Universiteit se Konvokasie 
se Uitvoerende Komitee. 

                                                           
8 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 51(6) 
9 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 51(1) 
10 Die verkiesing van die Konvokasie se Uitvoerende Komitee is uiteengesit in die Prosedure om die Konvokasie se Uitvoerende Komitee te 

nomineer, te verkies, en aan te stel. 
11 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 50(6) 
12 Die verkiesing van die Konvokasie se Uitvoerende Komitee is uiteengesit in die Prosedure om die Konvokasie se Uitvoerende Komitee te 

nomineer, te verkies, en aan te stel. 
13 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 50(6) 
14 Die verkiesing van die Konvokasie se Uitvoerende Komitee is uiteengesit in die Prosedure om die Konvokasie se Uitvoerende Komitee te 

nomineer, te verkies, en aan te stel. 
15 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 51(2) 
16 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 51(5) 
17 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 51(1) 

 



 

 

4.3 Ontruiming van Amp in Uitvoerende Komitee van Konvokasie18 

4.3.1  ŉ Lid van die Konvokasie se Uitvoerende Komitee ontruim sy/haar amp voor 
sy/haar termyn verstryk, indien die lid: 

a. skriftelik by die Registrateur bedank; 

b. afwesig is by drie opeenvolgende vergaderings van die Konvokasie se Uitvoerende 
Komitee sonder om vooraf verskoning by die Sekretaris te maak; 

c. permanent onbevoeg raak om die funksies van ŉ lid van die Konvokasie se 
Uitvoerende Komitee te verrig, soos bepaal deur die ander lede van die Komitee; 

d. deur ŉ geregshof insolvent, voorlopig of finaal, verklaar is; of 

e. skuldig bevind is aan ŉ oortreding en gevonnis is tot gevangenisstraf sonder die 
keuse van ʼn boete. ŉ Persoon word nie as gevonnis beskou totdat ŉ appèl teen die 
skuldigbevinding of vonnis beslis is, of die tyd vir ŉ appèl verstryk het nie.  

 

5 Vergaderings van die Konvokasie19 

5.1  Die President, of in die afwesigheid van die President, die Visepresident, moet ŉ jaarlikse 
vergadering van die Konvokasie belê. 

5.2  Die President moet ŉ buitengewone vergadering belê op skriftelike versoek van 100 of meer 
lede van die Konvokasie. 

5.3   Die Visepresident sal as President optree indien ŉ vakature in die amp van die President 
ontstaan.20 

5.4    Die President moet die doel van ŉ buitengewone vergadering duidelik stel, en geen ander 
saak mag tydens daardie vergadering hanteer word nie. 

5.5    Die Sekretaris moet: 

a. redelike en behoorlike kennis van ŉ vergadering gee;21 

b. gereelde herinneringe aan die lede stuur; 

c. verseker dat die formele kennisgewing van ŉ vergadering die agenda insluit;22 

d. versoek dat die lede teenwoordig by die Konvokasie ŉ Voorsitter uit eie geledere 
verkies indien sowel die President en die Visepresident afwesig van die vergadering 
is;23 

e. die rekord van ŉ vergadering by die Registrateur indien.24 

5.6    Die kworum van vergaderings van die Konvokasie is 250 lede.25 

a.  Indien daar nie ŉ kworum binne ŉ halfuur na die geskeduleerde tyd vir die 
vergadering is nie, moet die Voorsitter vir die vergadering die vergadering uitstel na 
ŉ tyd en datum nie meer as 14 dae later nie, en by daardie vergadering vorm die 
lede wat teenwoordig is ŉ kworum.26 

5.7    Die Konvokasie sal vergaderings hou in ooreenstemming met die Prosedure ten opsigte van  
die Lidmaatskap en Vergadering van die Konvokasie. 

 

                                                           
18 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 51(3) 
19 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 50 
20 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 51(4) 
21 Algemene Reëls rakende die Prosedure vir Vergaderings punt 6 

  22 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 50(5) en Algemene Reëls rakende die Prosedure vir Vergaderings punt 9 

  23 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 50(6) 
24 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 50(11) 

  25 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 50(7) 
26 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 50(8) 



 

6 Besluitneming 

6.1     Die Konvokasie neem besluite met  ŉ meerderheidstem.27 

6.2     Elke lid het een stem. Elke stembrief en elektroniese stem dra gelyke gewig. In die geval 

van ŉ staking van stemme, kan die Voorsitter ŉ beslissende stem uitoefen.28 

6.3     Die Registrateur moet advies wat vanaf die Konvokasie ontvang word by die Raad en Senaat 
indien. 

 

 
7 Verantwoordelikhede 

Ten einde die welsyn van die Universiteit te bevorder deur ŉ wedersyds voordelige verhouding 
tussen die Universiteit en die lede van die Konvokasie te handhaaf, moet die Konvokasie: 

7.1 Lede uit eie geledere tot die Raad en die Institusionele Forum verkies;29 en 

7.2  Persone nomineer vir die verkiesing van die Kanselier van die Universiteit.30 

 

8 Hersiening van Konvokasie se mandaat 

8.1  Hierdie mandaat sal elke vyf jaar of andersins wanneer nodig geag tydens die tydperk 
tussenin deur die Konvokasie se Uitvoerende Komitee hersien word. 

8.2 Die Konvokasie se Uitvoerende Komitee sal die mandaat ter tafel lê vir goedkeuring deur die 
Senaat en dan die Raad. 

8.3     Die Uitvoerende Komitee van die Raad en die Uitvoerende Komitee van die Senaat kan 
die mandaat namens die Senaat en Raad goedkeur indien formeel gelas om so te doen. 

 
 
 

 

                                                           
27 Algemene Reëls rakende die Prosedure vir Vergaderings punt 59 
28 Algemene Reëls rakende die Prosedure vir Vergaderings punt 62 
29 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 48(2) 
30 Statuut van die Universiteit Stellenbosch Hoofstuk 4 Artikel 48(2) 


