
   

 Departement Koshuisaangeleenthede  
 en Akkommodasie 

     

 Universiteit van Pretoria Tel:     +27 (0) 12 420 3111 www.up.ac.za/tuksres  
 PRETORIA 0002  Faks:  +27 (0) 12 420 4555 tuksres.placement@up.ac.za   
 Republiek van South Africa    
     

 

 
 
 
 
INLIGTING TER HERNUWING/KANSELLASIE VAN KOSHUISINWONING VIR 2016 
 
Aangesien daar slegs ŉ beperkte aantal plekke in die koshuis beskikbaar is, is dit gewoonlik nie moontlik om 
aan alle inwonende studente koshuisplek vir die volgende jaar toe te ken nie. Hier volg algemene vrae wat die 
plasingsproses, vir inwonende studente soos deur die koshuisplasingsbeleid voorgeskryf is, verduidelik. 
 
 
1. Moet ek heraansoek doen vir die volgende jaar of kanselleer indien ek nie weer terug kom koshuis 

toe nie? 
Jy moet ‘ja’ op jou UP Studente Sentrum aandui om heraansoek te doen vir volgende jaar of ‘nee’ indien 
jy volgende jaar nie terugkom nie.  

 
 
2. Hoe doen ek heraansoek? 

 Jy sal teen middel Julie per SMS in kennis gestel word ten opsigte van die 2016 heraansoek / 
kansellasie proses. 

 Die sluitingsdatum vir heraansoek is 31 Julie 2015. 

 Indien jy nie heraansoek doen nie, sal jy nie vir plasing in 2016 oorweeg word nie. 
 
 
3. Hoe word my koshuisplek hernu?  

 Hernuwing van koshuisplek vind op grond van akademiese meriete plaas.  

 ŉ Minimum GPA van 50 word vereis om vir toelating tot ŉ koshuis oorweeg te word. ŉ GPA van 50 
waarborg jou egter nie koshuisplek vir die volgende jaar nie. Die afsny GPA vir plasing verskil van jaar 
tot jaar en van koshuis tot koshuis, en mag wissel van 59 tot 65. 
 

Neem Kennis: 
o Die aantal jare wat jy toegelaat word om in die koshuis te woon stem ooreen met die minimum aantal 

jare wat jy nodig het om die graad waarvoor jy geregistreer is te voltooi (bv. BCom is 3 jaar).  
o Indien jy aan die G3-regulasie onderwerp en akademies uitgesluit word, kwalifiseer jy nie vir 

koshuisplek nie. Indien jy tot jou kursus hertoegelaat word, mag jy vir koshuisplek heraansoek doen en 
sal volgens akademiese meriete op die waglys geplaas word.  

o Indien jou studenterekening vir 2015 nie ten volle vereffen is nie, sal jy nie vir plasing in 2016 
oorweeg word nie. Volgens Universiteitsbeleid moet jou rekening teen einde Julie ten volle vereffen 
wees. Indien jy ŉ beurs of lening het wat jou rekening nog nie teen einde Julie betaal het of jy teen 
daardie tyd nog nie jou volle rekening vereffen het nie, moet jy ŉ aanvaarbare finansiële reëling met 
studenterekeninge in die KDS tref. 

o Indien jy vir ŉ nagraadse koshuis wil aansoek doen, is dit raadsaam om eers vir jou eie koshuis 
heraansoek te doen. Jy mag slegs vir ‘n nagraads koshuis aansoek doen wanneer jy toegelaat word 
vir n nagraads program. Aansoeke kan by die KDS of per epos gedoen word by 
tuksres.postgradplacement@up.ac.za. 

 
 
4. Watter punte word gebruik?  

 Jou finale eerste semesterpunte soos dit op die stelsel verskyn word gebruik om jou GPA te bereken, 
wat dan gebruik word vir voorlopige toekenning van ŉ plek vir 2016. 
 

Neem Kennis: 
o Voorlopige hertoelating tot ŉ koshuis vir die volgende jaar word na die afsluiting van die eerste 

semester bepaal. Jy moet egter ŉ GPA van 50 aan die einde van die akademiese jaar behaal ten 
einde jou plek vir die volgende jaar te verseker. Indien ŉ plek aan jou toegeken word vir die volgende 
jaar maar jy nie aan die einde van die jaar ŉ GPA van 50 behaal nie, sal jou plek in Desember 
gekanselleer word.  

 
 

mailto:tuksres.postgradplacement@up.ac.za


 

2 

5.  Is my plek hernu of is ek op die waglys?  

 Jy sal gedurende September ŉ brief ontvang (per e-pos) om jou in te lig of ŉ plek aan jou toegeken is en 
of jy op die waglys geplaas is. Indien jy nie ŉ brief ontvang nadat plasing gefinaliseer is nie, kan jy een by 
die KDS afhaal.  

 Jy sal ook jou koshuisstatus vir 2016 in September nadat plasing gefinaliseer is op jou UP Studente 
Sentrum kan sien. 

 
 
6. Hoe werk die waglys? 

 Plasing vanaf die waglys geskied streng volgens akademiese meriete op ŉ deurlopende basis, soos 
kansellasies ontvang word.  

 Navrae aangaande jou koshuisaansoekstatus sal op jou UP Studente Sentrum beskikbaar wees.  
 

Neem Kennis: 
o Die jaareind-GPA word in Desember bereken. Dit beteken dat jou plek op die waglys daarvolgens sal 

verander en sal jy dus op- of afskuif op die waglys.  
o Indien jou eerstesemester GPA onder 50 was, wat beteken dat jy nie vir koshuisplasing oorweeg is 

nie, en jou jaareind-GPA na bo 50 verbeter, sal jy outomaties op die voorkeurwaglys geplaas word.  
o Indien jou eerstesemester GPA bo 50 was en jou jaareind-GPA onder 50, sal jy nie meer op die 

voorkeurwaglys wees nie en ook nie vir plasing oorweeg word nie.  
o Indien jy uitstaande gelde vir 2015 het, kan jy nie vir koshuisplasing vir die volgende jaar oorweeg 

word nie. 
o Jy betaal nie ŉ reserveringsheffing indien jou naam op die waglys is nie. Die reserveringsheffing is 

slegs betaalbaar sodra jy in kennis gestel word dat ŉ plek vir 2016 aan jou toegeken is.  
 
 
7. Is daar ŉ bedrag betaalbaar indien ek ŉ plek in koshuis toegeken is? 

 Ja, ŉ reserveringsheffing is betaalbaar om jou plek in koshuis te verseker vir 2016. 
 

Neem Kennis:  
o Hierdie bedrag is betaalbaar binne 30 dae van die plasingsdatum. Indien die reserveringsheffing nie 

betaal is nie, sal jou plek in die koshuis gekanselleer word. 
o Jou Universiteit gelde vir 2015 moet ook ten volle vereffen wees. Indien jy die reserveringsheffing 

betaal en daar is nog uitstaande geld vir 2015 is, sal jou plek ook gekanselleer word.  
 
 
8. Ek het persoonlike of akademiese probleme ervaar wat my punte beïnvloed het en is steeds op die 

waglys? 

 Tien plekke per koshuis word gereserveer vir toekenning deur die Direkteur: Koshuisaangeleenthede 
en Akkommodasie, en word volgens meriete toegeken.  

 Jy moet aansoek doen om vir een van hierdie plekke oorweeg te word. Vorms is gedurende September 
2015 by die Kliëntedienssentrum beskikbaar. Die sluitingsdatum is 01 Oktober 2015.  
 

Neem Kennis: 
o Weens beperkte Direkteursplekke en ŉ ooraanvraag kan almal se aansoeke nie goedgekeur word nie.  
o Hierdie plekke word met die ondersteuning van ŉ komitee toegeken en jy sal teen die middel 

November skriftelik in kennis gestel word of jou aansoek suksesvol was. 
o Aansoeke en motiverings moet deur ondersteunende dokumente/bewyse vergesel word bv. ŉ 

mediese sertifikaat in geval van siekte, ŉ doodsertifikaat in geval van ŉ sterfte, sielkundige verslag in 
relevante gevalle, ens. Hierdie inligting sal vertroulik hanteer word en slegs aan die komitee 
beskikbaar wees.  

 
 
9. Indien ek ŉ plek in koshuis toegeken is. Hoe kan ek my plek kanselleer en word my 

reserveringsheffing terugbetaal?  

 Alle kansellasies moet skriftelik geskied en kan by die Kliëntedienssentrum ingedien word of per e-pos 
aan tuksres.placement@up.ac.za gestuur word.  
 

Neem Kennis: 
o Sodra ŉ plek vir 2016 aan jou toegeken is, word jou rekening outomaties met die reserveringsheffing 

gedebiteer.  
o Indien jy jou plek vir 2016 binne 30 dae na plasing kanselleer, sal jy nie vir die betaling van 

reserveringsheffing verantwoordelik gehou word nie.  
o Indien jy nie jou plek binne 30 dae kanselleer nie, sal jy verantwoordelik gehou word vir die betaling 

van laat kansellasie fooi. 
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10. Gestel ek het ŉ beurs?  

 Skriftelike bevestiging van die beurshouer, wat bevestig dat hul jou 2015 gelde ten volle gaan vereffen, 
word vereis en moet by Studenterekeninge in die Kliëntedienssentrum ingedien word. 

 
 

11. Indien ek ŉ plek vir 2016 bekom het, wat is die voorgeskrewe vereistes om die plek vir 2016 te 
behou?  

 Jou uitstaande studie- en koshuisgelde vir 2015 sowel as die reserveringsheffing moet betaal wees.  

 Indien jy voorwaardelik vir 2016 in ‘n koshuis geplaas is, moet jy egter ook ŉ jaareind-GPA van 50 behou 
om kansellasie te verhoed. 

 Jy moet voor 15 Februarie 2016 vir ŉ graad-/diplomakursus aan die Universiteit van Pretoria registreer. 
Indien jy nie teen hierdie datum geregistreer het nie sal jy versoek word om die koshuis binne 24 uur te 
verlaat. Hierdie reëling geld ook vir nagraadse studente. 

 
 
Vriendelike groete 
Bestuurder: Plasingsbestuur 
DEPARTEMENT KOSHUISAANGELEENTHEDE EN AKKOMODASIE  
 
 


