
Fakulteit Ingenieurswese (2020) 

 

Onderrigtaal 
 
Alle voorgraadse modules se lesings word in Engels aangebied. Afrikaanse lesings word ook (in parallelle 
sessies) in die meeste van die modules van die eerste drie semesters in die BIng-programme aangebied. In die 
eerste en tweede studiejare word intydse tolking (waar die Engelse lesing na Afrikaans getolk word) aangebied 
in die lesings waar daar nie parallelle sessies is nie. Alle vraestelle vir hoofassesserings is in beide Afrikaans en 
Engels beskikbaar tot op derdejaarsvlak en in Engels daarna. Studente mag enige vraestel of opdrag in 
Afrikaans of Engels beantwoord. Verdere besonderhede oor die onderrigtaal in elke module in die BIng-
programme word gegee by http://www.eng.sun.ac.za. 
 
Alle nagraadse programme word volledig in Engels aangebied.  
 

Minimum toelatingsvereistes vir BIng 
 
• Die Nasionale Normtoetse AL, QL en MAT moet afgelê word 
• ’n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met toelating tot baccalaureusgraadstudie, of ’n vrystellingsertifikaat van 

die Matrikulasieraad  
• ’n Gemiddelde van minstens 70% in die NSS 
• 'n NSS Wiskunde punt van minstens 70% 
• 'n NSS Fisiese Wetenskappe punt van minstens 60% 
• NSS taalpunte wat een van die volgende bevredig: 

• Engels Huistaal 40%, sonder enige Afrikaans vereiste OF 
• Engels Eerste Addisionele Taal 60%, sonder enige Afrikaans vereiste OF 
• Engels Eerste Addisionele Taal 50% EN Afrikaans Huistaal 40% OF  
• Engels Eerste Addisionele Taal 50% EN Afrikaans Tweede Addisionele Taal 60% 

• Afgesien van bostaande vereistes word aansoekers ook volgens onderstaande kriteria gekeur. 
 

Keuringskriteria 
 
• Aansoeke sluit 30 Junie. Laataansoeke sluit 30 September en word slegs oorweeg indien plek nog in die 

betrokke program beskikbaar is. 
• Voornemende eerstejaarstudente wat aan die minimum toelatingsvereistes hierbo voldoen, word formeel 
beoordeel aan die hand van ’n keuringsformule. 

• Voorwaardelike toelating: As voornemende studente tydens aansoek in Graad 12 is, word hul finale graad 
11-punte gebruik om te besluit of hulle vir voorwaardelike toelating kwalifiseer. Hierdie voorwaardelike toelating 
sal in finale toelating verander word, nadat die NNS-uitslae bekendgemaak is, indien hul finale NSS-uitslae 
dieselfde of beter as hul Graad 11 uitslae is of, indien swakker, hul NNS-uitslae steeds aan die toelatings- en 
keuringskriteria vir die betrokke BIng-program voldoen. 

• Finale toelating: As voornemende studente tydens aansoek egter reeds Graad 12 geslaag het, word hul finale 
NSS-uitslae gebruik om hu toelating te bepaal en kan finale toelating reeds dan verleen word.  

• Die uitslae van die Nasionale Normtoetse kan saam met die skoolresultate en ander tersaaklike inligting 
oorweeg word. Persoonlike onderhoude maak net in uitsonderlike gevalle deel van die keuringsproses uit. 

• Die vernaamste keuringsmeganisme is die keuringsformule. Om kandidate se keuringstelling te bereken, word 
die persentasies wat hulle in die onderskeie vakke behaal het gebruik. 

• Keuringstelling = Wiskunde-persentasie + Fisiese Wetenskappe-persentasie + 6 x Matriek-gemiddelde 

 Die Matriekgemiddelde is die gemiddeld van die ses beste vakke, uitgesonderd Lewensoriëntering. 

   

  Die maksimum vir die keuringstelling is dus 800. 

• Die minimum keuringstelling wat behaal moet word om toegelaat te word, word die toelatingsdrempel genoem 
en word jaarliks vir elke BIng-program bepaal. Die toelatingsdrempel vir ’n program word beïnvloed deur die 
aantal aansoekers daarvoor en die aantal studenteplekke daarin. In dieselfde jaar kan die toelatingsdrempel 
dus van program tot program verskil. 



• Oor die afgelope paar jaar het ’n keuringstelling bo 600 tot 650 (na gelang van die program) aan ’n student ’n 
goeie kans op toelating gegee. ’n Voornemende student se uitslae in die Nasionale Normtoetse speel ’n 
algaande belangriker rol indien sy/haar keuringstelling naby of onder die toelatingsdrempel is. 

• Waglys: Aangesien die keuringsdrempels eers bepaal kan word na die sluitingsdatum vir aansoeke, word 
voornemende studente wie se keuringstellings daarop dui dat hulle die potensiaal het om die betrokke BIng te 
voltooi, aanvanklik op 'n waglys geplaas. Die keuringsdrempels word na die sluitingsdatum vir aansoeke bepaal 
en almal op die waglys word daarna oorweeg vir toelating. Voornemende studente wat die keuringsdrempels 
bevredig sal voorwaardelike of finale toelating verleen word, maar die ander sal op die waglys bly. 
Laasgenoemde kan later tot die betrokke program toegelaat word, indien daar intussen plekke beskikbaar raak. 

• Verlengde Graadprogramme: ’n Beperkte aantal studente word oorweeg vir toelating tot die Verlengde 
Graadprogramme, soos hieronder verduidelik. 

• Voornemende Ingenieurstudente wat probleme met die Universiteit se aansoekprosedure ondervind, kan dit 
aanmeld by tel. 021 808 3947. 

 

Verlengde Graadprogramme vir Ingenieurswese 
 
Verlengde Graadprogramme is ingestel om studente met ontoereikende skoolagtergrond te help om die BIng-
programme te bemeester. Hierdie Verlengde Graadprogramme bied ’n alternatiewe toegang tot die programme 
in die Fakulteit Ingenieurswese. 
  
Verlengde Graadprogramme vereis een bykomende jaar van studie, wat die inhoud van die vierjarige BIng-
programme voorafgaan. Studente wat hierdie ekstra jaar suksesvol voltooi en aan addisionele voorwaardes 
voldoen, word toegelaat om met die kurrikulum van die vierjarige BIng-programme voort te gaan. 
 
Slegs ’n beperkte aantal studente word tot die Verlengde Graadprogramme toegelaat en voorkeur word verleen 
aan studente uit onderrigbenadeelde omgewings. ’n Voornemende student kan nie aansoek doen om toelating 
tot ’n Verlengde Graadprogram nie. Individue sal egter vir toelating tot ’n Verlengde Graadprogram oorweeg 
word indien hulle vir ’n vierjarige BIng-program aansoek gedoen het en nie toegelaat is nie, maar wel aan die 
toelatingsvereistes vir die Verlengde Graadprogramme voldoen. 
 
Minimum toelatingsvereistes vir Verlengde Graadprogramme 
 
• ’n Nasionale Senior Sertifikaat met toelating tot baccalaureusgraadstudie, of ’n vrystellingsertifikaat van die 
Matrikulasieraad 

• ’n Gemiddelde van minstens 60% in die NSS 
• 'n NSS Wiskunde punt van minstens 60% 
• 'n NSS Fisiese Wetenskappe punt van minstens 50% 
• NSS taalpunte wat een van die volgende bevredig: 

• Engels Huistaal 40% OF 
• Engels Eerste Addisionele Taal 60% OF 
• Engels Eerste Addisionele Taal 50% EN Afrikaans Huistaal 40% of Afrikaans Tweede Addisionele Taal 
60% 

• Afgesien van bostaande vereistes word aansoekers ook volgens die kriteria hierbo bespreek, gekeur. 
 
 


