
 

 

FAKULTEIT EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE 

2021 Verwelkomingsprogram vir alle geregistreerde eerstejaarstudente 

 

In die lig van die huidige Covid-19-regulasies sal ons ongelukkig nie vanjaar ons studente en hul ouers 

van aangesig tot aangesig kan ontmoet en verwelkom nie.  Die Fakulteit het derhalwe uit sy pad gegaan 

om 'n aanlyn EBW-verwelkomingsprogram te ontwikkel.  Kyk gerus na die verwelkomingsvideo van ons 

dekaan, prof Ingrid Woolard:  https://youtu.be/nxEt3beHIJM.  

 

Eers nadat jy suksesvol vir jou akademiese program geregistreer het, sal jy toegang hê tot dié program.  

Indien jy probleme ondervind om aanlyn vir jou akademiese program te registreer, kontak asb. een 

van die volgende personeel by die Registrateurskantoor: Nazli Daniels [ndaniels@sun.ac.za], Jacquin 

Flandorp [jacquin@sun.ac.za], Demi Melton [demi@sun.ac.za] of Angelo McKerry 

[angelom@sun.ac.za].  Hulle sal jou graag per e-pos met enige registrasieverwante navrae help. 

 

Sodra jou akademiese registrasie elektronies suksesvol voltooi is, sal jy toegang hê tot die volledige 

oriëntasieprogram vir geregistreerde studente by hierdie SKAKEL. Ons moedig alle geregistreerde 

eerstejaarstudente aan om al die aanlyn verwelkomingsmateriaal te bestudeer voordat die klasse op 

15 Maart 2021 begin. 

  

Die aanlyn materiaal bevat 'n magdom nuttige inligting en sal jou onder meer oriënteer en help om: 

o toegang tot US se interne rekenaargebruikersplatform en -stelsels te verkry, 

o kennis te maak met SUNLearn, die leerplatform vir studente waar studiemateriaal beskikbaar 

gemaak word en wat deur dosente gebruik word om met studente te kommunikeer,  

o 'n persoonlike skootrekenaar via jou studenterekening te koop mits jy hierdie opsie wil oorweeg, 

o toegang te verkry tot jou klasroosters. 

 

https://youtu.be/nxEt3beHIJM
http://ebwrga.sun.ac.za/orientation-welcoming/


Indien jy sukkel om materiaal via die skakel hierbo te vind of te verstaan (bv. as jy sukkel om jou 

persoonlike rekenaarregistrasie te doen), woon gerus 'n kontak- inligtingsessie gedurende een van die 

tydgleuwe op die TABEL* hier onder by.  Jy kan ook 'n senior mentor in jou koshuis of kluster vra om 

jou te help – hulle is goed ingelig en sal in staat wees om jou met enige van die bogenoemde te help. 

 

Indien jy nog nie die inligting in die “inskakelingsprogram vir voornemende studente” (wat in 

Februarie vanjaar aan alle voornemende studente gestuur is) deurgegaan het nie, sal jy dit nog by 

hierdie SKAKEL kan vind.  Ons raai jou ten sterkste aan om dit te lees en seker te maak dat jy goed 

ingelig is oor die ondersteuningstrukture van beide die Fakulteit en die Universiteit.  Vir 'n lys van al 

die Fakulteit se onlangse kommunikasie met eerstejaars, gaan na die fakulteitswebtuiste 

(www.sun.ac.za/ebw). 

 

Laastens sal 'n inligtingskiosk beskikbaar wees vir algemene navrae deur voornemende studente.  Dit 

sal elke weekdag van 09:00 tot 12:00 vanaf 8 tot 12 Maart 2021 oop wees.  Indien jy dit verkies om 

vrae van aangesig tot aangesig te vra of indien jy graag een van ons studentekomiteelede wil ontmoet, 

kan jy ons by die kiosk in die oop area tussen die Van Der Sterr- en CGW Schumann-geboue besoek. 

-o0o- 

 

*KONTAK- INLIGTINGSESSIES 

(net vir studente wat probleme ondervind om die bogenoemde aanlyn aktiwiteite uit te voer) 

 

Woon asb. die sessie by wat aan jou kluster toegeken is.  Onthou dat bywoningsgetalle beperk word 

en dat jy gevra kan word om 'n ander sessie by te woon indien te veel studente by dieselfde sessie 

opdaag. 
 

Datum Tyd Plek Kluster/Groep 

Dinsdag, 9 Maart 2021 09:00 – 10:30 

 

 

 

 

FHARGA, 

Langenhoven 

Studentesentrum 

(Neelsie) lokale 

E01.1 & E01.2 

Amamaties  

Dinsdag, 9 Maart 2021 11:30 – 13:00 

 

Wimbledon  

Dinsdag, 9 Maart 2021  14:00 – 15:30 Validus  

 

Woensdag, 10 Maart 2021 09:00 – 10:30 

 

VicMeyer 

Woensdag, 10 Maart 2021 11:30 – 13:00 

 

Rubix 

Woensdag, 10 Maart 2021 14:00 – 15:30 Victoria  

 

https://learn.sun.ac.za/course/view.php?id=65002
http://www.sun.ac.za/ebw

