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Professor Wiseman Nkuhlu het ’n eredoktersgraad in rekeningkunde van die Universiteit van Suid-Afrika ontvang 
vir sy merkwaardige prestasies en navolgenswaardige leierskap gedurende ’n leeftyd van diens aan hoër 
onderwys, aan sy beroep, die korporatiewe en sakewêreld en die ontwikkeling van sy land en vasteland.

Die Universiteit van Pretoria 
(UP) het nie die druk en talle 
uitdagings wat hoër onderwys 

die hoof moes bied, vrygespring 
nie. Daar was nie ’n enkele Suid-
Afrikaanse universiteit wat nie deur 
die gebeure geraak is nie. Ek wil 
graag die bestuur en Raad van die 
Universiteit bedank vir die wysheid 
en deemoed waarmee hulle die 
Universiteit deur hierdie moeilike tyd 
gelei het.

UP erken en omarm sy 
nasionale verantwoordelikheid 
om ’n geskoolde werkerskorps en 
opgevoede burgery te skep en om 
wetenskap vir ontwikkeling te kweek. 

suid-afrikaanse universiteite het hulle die afgelope tyd midde-in ’n storm oor befondsing en transformasie 
bevind. 2015 en 2016 sal onthou word as die jare toe studenteprotes suid-afrikaanse universiteite tot in 
hulle fondamente geskud het.

Professor Wiseman Nkuhlu

Die Universiteit is in die besonder 
bewus van sy rol ter bevordering van 
herstel en die uitskakeling van die 
ongelykhede van die verlede.

Die voorsiening van opvoedkundige 
geleenthede aan studente uit 
verskillende agtergronde, ongeag ras, 
stand of geslag, lê dus ten grondslag 
van UP se missie. Die verbetering van 
die suksessyfer van UP-studente oor 
ras-, klas- en geslagsgrense heen, 
is ’n welkome aanduiding dat die 
Universiteit op die regte koers is om in 
hierdie verband ’n beduidende bydrae 
te maak.

Die Universiteit se benadering tot 
gemeenskapsbetrokkenheid, waar 

Ongewone sake in 
dinamiese verband
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’n groot aantal studente betrokke 
is by verskillende ingrypings om 
gemeenskappe te help, is een van ons 
onderskeidende eienskappe. Daar is 
ook UP se hoë impak navorsing wat 
nie net tot wêreldwye vakkundigheid 
bydra nie, maar ook lewens plaaslik 
verander.

Die Universiteit se webblad, 
Research Matters (http://www.
researchmatters.up.ac.za), bied ’n 
interessante blik op UP-akademici 
en -studente se navorsing wat 
lewensveranderend kan wees.

Dit is verblydend dat transformasie 
sentraal staan in alles wat die 
Universiteit doen en dat dit in die visie 

om ’n “voorste navorsingsintensiewe 
universiteit in Afrika te wees wat 
internasionaal erken word vir gehalte, 
relevansie en impak, asook vir die 
ontwikkeling van mensebydraes, die 
skep van kennis en vir betekenisvolle 
plaaslike en internasionale bydraes” 
uitgespel word.

Aangespoor deur ambisies van 
hierdie kaliber kan die Universiteit net 
van krag tot krag gaan.

Professor Wiseman Nkuhlu
Kanselier
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Die landswye #FeesMustFall-betogings wat die tersiêre landskap in 2015 oorheers het en die tweede 
nasionale spitsberaad oor transformasie in Hoër onderwys, het die behoefte aan beter gerigtheid tussen 
universiteite en gemeenskapsverwagtinge beklemtoon. Die kernboodskap is dat die nastrewing van 
institusionele doelwitte hand aan hand moet gaan met die bevordering van breër gemeenskapsdoelwitte en 
nasionale ontwikkelingsdoelstellings.

Me Futhi Mtoba

’n Jaar wat ons strategie  
op die proef gestel het

Moeilike omstandighede 
kan ’n stremming op 
organisatoriese strategieë 

en doelwitte plaas. Dit is vir die Raad 
verblydend om te rapporteer dat die 
Universiteit se strategiese plan, UP 
2025, die toets deurstaan het en nooit 
te kort geskiet het nie.

Ons eerste doelwit om ’n 
toonaangewende navorsings–
intensiewe universiteit in Afrika te 
wees – het momentum gekry toe 
die Universiteit in 2015 die eerste 
keer in die Times Higher Education 
(THE) wêreldranglys ingesluit is en 
terselfdertyd sy posisie onder Suid-
Afrikaanse en Afrika-instellings 
in Quacquarelli Symonds (QS) se 
wêreldranglys vir 2015/16 gehandhaaf 
het. UP het ook aansienlik verbeter in 
QS se vakranglys.

Gedagtig aan 2015 se fokus 
op transformasie was die 
Raad besonder ingenome met 
UP se voortgesette groei in 
studentetoegang, deursetsyfers 
en diversiteit. As Raad het ons 
aan ’n aantal sektorinisiatiewe in 
hierdie verband deelgeneem. Die 
Universiteitsraad was verteenwoordig 

op ’n vergadering wat die Minister 
van Hoër Onderwys en Opleiding 
met die vier voormalige Afrikaanse 
universiteite belê het om sake 
aangaande transformasie te bespreek. 
Die Raad is ook verteenwoordig op 
die tweede Nasionale Spitsberaad 
oor Transformasie in Hoër Onderwys 
wat in Oktober plaasgevind het. Die 
Department van Hoër Onderwys 
en Opleiding (DHOO) het die 
Visekanselier en Rektor versoek 
om ’n agtergronddokument vir 
die Spitsberaad op te stel. Die 
dokument het gefokus op die rol van 
universiteite se bestuursliggame, 
rade en studenteleierskap in die 
bevordering van institusionele 
transformasie.

Daarna het minister Nzimande by 
’n simposium waar hy die gasspreker 
was, UP uitgesonder as voorbeeld van 
’n universiteit wat na transformasie 
streef ten aansien van die uitdagings 
wat voormalige Afrikaanse 
universiteite die hoof moet bied.

Die Spitsberaad het gelei tot die 
Durban-verklaring van 2015 oor 
Transformasie in Hoër Onderwys 
wat erkenning gegee het aan die 



Voorste ry (van links): Me Neo Lesela, professor Russell Loubser, me Vuyelwa Qinga, professor Cheryl de la Rey (Visekanselier en Rektor), 
me Futhi Mtoba (Voorsitter), dr Piet Botha (Vise-Voorsitter), me Danai Magugumela, dr Sanette Boshoff. Agterste ry (van links):  
Professor Anton Ströh (Vise-Rektor), professor Antonie de Klerk, mnr Anton Botha, mnr Allan Taylor, professor Carolina Koornhof,  
professor Stephanie Burton (Vise-Rektor), professor Niek Grové (Registrateur), professor Norman Duncan (Vise-Rektor), mnr Laurie 
Dippenaar, professor Innocent Pikirayi, dr Johan van Zyl, professor Themba Mosia (Vise-Rektor), professor Maxi Schoeman, me Patience 
Mushungwa, mnr Appie Pienaar, mnr Israel Skosana, mnr Willie Spies, mnr Mosibudi Rasethaba (Studenteverteenwoordiger), professor 
André Boraine, mnr Subesh Pillay, professor Sunil Maharaj, mnr Danie Behr, dr Barbara-Ann Ribeiro. Afwesig: Dr Steve Booysen, me Marna 
de Jager (Studenteverteenwoordiger), mnr Kuseni Dlamini.
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vooruitgang wat sedert 1994 in 
Hoër Onderwys gemaak is, soos die 
toename in swart verteenwoordiging 
wat nou meer as 70% van alle Suid-
Afrikaanse studente uitmaak. Die 
Verklaring bevat ’n ooreenkoms 
oor sekere fundamentele beginsels 
met betrekking tot hoër onderwys; 
identifiseer areas wat steeds kommer 

wek; en wys spesifieke stappe uit 
wat die onderskeie belanghebbers 
onverwyld en op die medium termyn 
moet doen om sodanige kwessies aan 
te spreek.

Die Raad is ingenome met die 
Universiteit se prestasie in 2015 en is 
dankbaar oor die positiewe verloop 
van sake wat tot die krediet van ons 

Me Futhi Mtoba
Voorsitter van die Raad

Die RAAD vAn Die UniveRsiteit vAn PRetORiA

bekwame en toegewyde leierskorps en 
personeel strek.
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Universiteite koester die hoop van die wêreld: so wyd soos om uitdagings te oorkom wat oor grense heen 
strek, tot by die stimulering van intellek en verstand wat in staat is om ’n wêreld te bedink wat anders is as die 
een waarin ons leef.

Professor Cheryl de la Rey

Betrokke en deelnemend 
om ’n verskil te maak

Soos ons dit in 2015 in Suid-
Afrika beleef het, is een van 
die grootste bedreigings teen 

hierdie hoop – asook teen die groei 
en welstand van hoër onderwys 
– finansiëel van aard. Na gelang 
die ambisies en verwagtings van 
ons jeug toeneem, is finansies ’n 
ernstige faktor wat toegang tot die 
geleenthede beperk wat ’n florerende 
hoëronderwys-sektor bied.

As ’n openbare universiteit is 
dit ons kernmandaat om aan die 
voorpunt te staan in die versekering 
van die land se toekoms deur hoogs 
opgeleide mense in ’n verskeidenheid 
beroepsvelde te ontwikkel, om deur 
ons onderrig en navorsing ’n bydrae 
in plaaslike gemeenskappe te lewer 
en die land se sosio-ekonomiese 
ontwikkeling te bevorder. UP is 
een van die grootste leweraars 
van gegradueerdes in ’n wye reeks 
velde van kritieke belang vir Suid-
Afrika se vooruitgang, waaronder 
veeartsenykunde, ingenieurswese, 
finansiële wetenskappe, lewens- 

en natuurwetenskappe, 
onderwysopleiding en gesondheids-
wetenskappe.

Inskrywings in die Wetenskap-, 
Ingenieurswese- en Tegnologie-
rigtings bly hoog en in 2015 was dit 
52,5% van alle inskrywings by UP.

Toegang moet tot sukses lei
In 2015 het die Universiteit van 
Pretoria besondere klem geplaas 
op fondsinsameling vir finansiële 
bystand aan studente in die vorm 
van beurse en lenings. Hoewel die 
regering die toekenning aan die 
Nasionale Finansiële Hulpskema 
vir Studente (NSFAS) aansienlik 
verhoog het en die befondsing 
wat die Universiteit van NSFAS en 
soortgelyke agentskappe ontvang 
het, wesenlik van 2011 (R185,5m) 
tot 2015 (R298,1m) toegeneem het, 
voorsien dit steeds nie in die vraag 
nie. Die Universiteit het derhalwe 
sy eie bydrae aansienlik verhoog 
om NSFAS-befondsing aan te vul. 
’n Bedrag wat aanmerklik hoër is 



Van links: Professor Niek Grové, professor Stephanie Burton, professor Antonie de Klerk, professor Themba Mosia, professor Cheryl de la Rey, 
professor Carolina Koornhof, professor Norman Duncan, me Patience Mashungwa en professor Anton Ströh.
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as vorige jare se toekennings uit 
UP se eie voorsiening vir NSFAS-
fondse is aan studente uit lae-
inkomstehuishoudings beskikbaar 
gestel. 

Toegang moet gepaard gaan 
met ’n fokus op studentesukses. 
Die Universiteit se verbintenis 
tot die bereiking van gelykheid in 
studente-uitkomste was ’n besondere 
fokuspunt van die Taakspan oor 
Studentetoegang en -Sukses, wat 
’n inisiatief van die Senaat was. ’n 
Konsepraamwerk is ontwerp, op 
grond waarvan ’n gekoördineerde 
stel ingrypings om studentesukses 

te verbeter, geïmplementeer is. 
Dit het vroeë identifisering van 
potensiële risiko ingesluit, asook 
gefokusde akademiese oriëntering vir 
alle eerstejaarstudente – onderrig, 
mentorskap, gebruik van studente-
adviseurs in elke fakulteit en die 
aanbieding van grondslagprogramme 
in die vorm van uitgebreide 
graadprogramme. 

Daarby het die projek rondom die 
Optimisering van Studentedienste 
wat in 2014 van stapel gestuur is 
om die studente se ervaring van ons 
inskrywingsprosesse te evalueer – 
van werwing, aansoeke, toelating, 

studentebefondsing 
het ’n saak van kritieke 
belang geword en die 
Universiteit het sy eie 
bydrae aansienlik verhoog 
om nsFas-befondsing 
aan te vul om toegang tot 
bekostigbare onderrig vir 
verdienstelike studente te 
vergemaklik.

UniveRsiteit vAn PRetORiA se UitvOeRenDe BestUUR
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registrasie, studiefinansiering tot 
koshuisplasing – die grondkennis 
verskaf vir die hoëvlak ontwerp 
van ’n nuwe studentedienste-
model wat ons in staat stel om ’n 
doeltreffende en gladwerkende 
ervaring aan studente te bied. Die 
bekendstelling en implementering 
van die nuwe model in 2015 het 
gelei tot die herstrukturering 
van die voormalige Departement 
Akademiese Administrasie en 
die Kliëntedienssentrum tot die 
nuwe Departement Inskrywing 
en Studente-administrasie wat in 
September 2015 in bedryf gestel is.

Dit is verblydend om te 
rapporteer dat ons deurlopende 
fokus op die vyf doelwitte van ons 
langtermynstrategie, UP 2025, 
vrugte afgewerp het. Nieteenstaande 
die uitdagings van 2015 het die 
Universiteit se algehele werkprestasie 
aansienlik verbeter. Ons totale aantal 
studenteregistrasies het tot 59 514 
gestyg en die eksamenslaagsyfer 
vir voorgraadse studente het van 
88,79% in 2012 tot 90,26% verlede 

jaar verbeter. Dit is duidelike bewys 
van beter toegang gepaard met 
groter sukses! Ons het ook meer 
graduandi gelewer. Die toekenning 
van meestersgrade het van 1 476 in 
2013 tot 1 897 in 2015 toegeneem, en 
doktorale gegraduandi van 242 tot 
333. Dit verteenwoordig toenames 
van onderskeidelik 28,52% en 
37,60%.

Die getal navorsers wat deur die 
Nasionale Navorsingstigting (NNS) 
gegradeer is, het van 393 in 2014 tot 
438 toegeneem. Veral verblydend is 
die toename in ons getal navorsers 
wat Y-graderings ontvang het 
(belowende jong navorsers), wat ’n 
gesonde toevoer van jong akademici 
weerspieël. Die gehalte van 
navorsing deur UP-navorsers geniet 
erkenning soos blyk uit die toename 
in die getal vakgebiede wat in die 
QS-vakgraderings opgeneem is: van 
ses in 2014 tot elf in 2015. Daarby 
is die feit dat 79 UP-navorsers 
hulle onder die boonste 1% van 
wetenskaplikes wêreldwyd bevind 
– ’n toename van 51 (280%) sedert 

Totaal studente:

59 514

60,28%
Swart studente

74%
Swart nagraadse  

studente
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Aantal vakgebiede waarin 
UP onder die boonste 200 
wêreldwyd opgeneem is

Bron: Quacquarelli Symonds (QS) 
wêreldranglys

No 1
GIBS is die voorste 
sakeskool in Afrika

Financial Times (VK) Uitvoerende 
Onderwys-ranglys

90,26%
Eksamenslaagsyfer
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Professor Cheryl de la Rey
Visekanselier en Rektor

2014 – ’n duidelike bewys van hulle 
buitengewone navorsingsprestasies.

UP is daartoe verbind om ’n 
weg tot geleenthede vir die volle 
verskeidenheid van Suid-Afrika 
se bevolking te wees en om die 
diversiteit van ons studente 
en personeel te vergroot. Die 
momentum wat hierdie verbintenis 
in 2015 opgebou het, blyk daaruit 
dat 51,6% van UP se kontakstudente 
(voorgraads en nagraads) in 
2015 swart studente was. Bykans 
al die 10 362 studente wat vir 
afstandsonderrig ingeskryf was, 
was swart. Dit bring die totale 
verteenwoordiging van swart 
kontak- en afstandstudente aan 
UP op 60,28% te staan en swart 
nagraadse studente op 74%. Onder 
die totale getal kontakstudente in 
2015 was daar 28,4% nagraadse 
studente waarvan 56,4% swart was. 
Met betrekking tot personeel is dit 
verblydend dat die mikpunte wat 
vir gelyke indiensneming gestel is, 
bereik is. Dit bly ’n prioriteit om die 
getal swart akademiese personeellede 

te vergroot. Die Department van Hoër 
Onderwys en Opleiding se program, 
die nGAP-inisiatief (New Generation 
of Academics Programme), bied 
geleenthede om vordering in hierdie 
verband te verhaas. nGAP is in 2015 
ingestel met die doel om die pas van 
transformasie onder die akademiese 
personeelkorps in hoër onderwys te 
versnel.

Ons is daartoe verbind om 
’n inklusiewe en bemagtigende 
omgewing te skep waarin personeel en 
studente kan floreer – ’n omgewing 
waar individuele en kollektiewe 
identiteite tot uiting kan kom en waar 
ons terselfdertyd uitwaarts kan kyk 
en deelnemend en betrokke kan wees 
binne die verband waarin ons leef, 
werk en studeer.
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IMMER 
VOORUIT … 
MET GEHALTE 
OPVOEDING
UP se bydrae tot die ekonomie word bepaal deur 
die insette van onderrig sowel as die uitsette van 
leer. Hierdie kernmissie dien ook as barometer vir 
die Universiteit se stand in die wêreld. Onlangse 
ontwikkelings bevestig dat die standvastige wyse 
waarop ons gehalte handhaaf, vrugte afwerp.

Die spiraaltrap in die Administrasiegebou is ’n toonbeeld van die Universiteit se bestendige 
opwaartse baan van uitnemendheid in onderrig en leer en navorsing.
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Ontwikkeling van  
studente vir sukses
UP se vermoë om sy openbare missie 
te vervul, hang in groot mate af van 
die gehalte van die gegradueerdes wat 
ons lewer. Die primêre doelwit van ons 
akademiese programme is derhalwe 
om gegradueerdes te lewer wat oor 
eienskappe beskik wat verder as die 
bemeestering van hulle studievelde 
strek (wat ’n ononderhandelbare 
eerste vereiste is); gegradueerdes 
wat hulself suksesvol in ’n onderling 
afhanklike wêreld kan handhaaf; 
wat voorbereid is op die uitdagings 
van ’n diverse en veranderende 
wêreld; en ’n diepe besef het van 
kritiese burgerskap en burgerlike 
verantwoordelikheid.

Die omvang van UP se bydrae 
tot volhoubare ontwikkeling op 
nasionale vlak word waarskynlik ten 
beste toegelig deur die persentasie 
gegradueerdes wat die Universiteit 
lewer, veral in skaars vaardighede 
wat as deurslaggewend vir die land 
se sosio-ekonomiese ontwikkeling 
beskou word. In 2014 (jongste 
beskikbare data) was UP se aandeel in 
die lewering van gegradueerdes deur 
alle Suid-Afrikaanse universiteite 
(met uitsluiting van omvattende 
universiteite en universiteite van 
tegnologie) soos volg:
n  23,24% van grade in ingenieurswese
n  15,26% van grade in die natuur-

wetenskappe 
n  15,38% van grade in die 

gesondheidswetenskappe 
n  100% van grade in veeartsenykunde 

(alle universiteite met insluiting 
van omvattende universiteite en 
universiteite van tegnologie)

n  13,00% van alle driejaar-
baccalaureusgrade

n  13,20% van alle vierjaar-
baccalaureusgrade

n  18,00% van alle gegradueerdes op 
meestersvlak

n  14,00% van alle gegradueerdes op 
doktorale vlak.
Die getal DPhil-gegradueerdes 

by UP het met 41% toegeneem – van 
237 in 2014 tot 333 in 2015 – terwyl 
meestersgrade met 56% toegeneem 
het van 1 214 in 2014 tot 1 897 in 
2015, wat ’n duidelike beeld gee van 
die aansienlike uitset van geskoolde 
gegradueerdes op die hoogste vlak. 

Ewe belangrik is UP se toegewyd-
heid as poort na geleenthede. In 2015 
het die Universiteit altesaam  
59 514 studente gehad waarvan  
49 152 kontakstudente was en  
10 362 afstandsonderrigstudente 
in die Fakulteit Opvoedkunde. Die 
getal kontakstudente het sedert 
2014 met 2,3% gegroei, terwyl 
afstandstudente ooreenkomstig UP 
se goedgekeurde registrasieplanne 
met 23,4% afgeneem het.

Die Universiteit erken dat toegang 
slegs betekenisvol kan wees as dit 
tot sukses lei. Grondslagprogramme 
in die vorm van uitgebreide 
graadprogramme is een metode om 
groter sukses te behaal. Behalwe dat 
dit gradueringsyfers verhoog, veral 
onder studente uit ’n benadeelde 
opvoedkundige agtergrond, bied 
hierdie programme ook toegang tot 
wetenskap- en wetenskapgebaseerde 
graadprogramme vir studente 
met potensiaal wat andersins nie 
toelating tot die programme sou kon 
kry nie. 

Studente-sukses blyk duidelik 
uit die bestendige styging in 
slaagpersentasies in voorgraadse 
eksamens – van 88,79% in 2012 
tot 90,26% in 2015. ’n Besonder 
toepaslike maatstaf vir die 
sukses van ons pogings is die 
indiensneembaarheid van ons 
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gegradueerdes, waar 91% van ons 
studente binne ses maande nadat 
hulle by UP gegradueer het, werk kry.

Behoud van personeel 
en handhawing van 
uitnemendheid
As ’n betrokke universiteit hang die 
handhawing van uitnemendheid 
in al ons kernfunksies grootliks af 
van die bekwaamheid, vermoëns 
en toewyding van ons akademiese, 
professionele en steundienspersoneel. 
Die werwing, ontwikkeling en behoud 
van gehalte personeel lê gevolglik 
ten grondslag van UP 2025, die 
Universiteit se langtermyn visie 
en plan. Die skaarste aan hoogs 
geskoolde mense in Suid-Afrika word 
eweneens by UP ondervind, veral ten 
opsigte van akademiese personeel, 
aangesien ons met ’n toenemende 
aantal verskaffers van hoër onderwys 
meeding vir ’n relatiewe klein poel 
van akademiese talent.

In die aangesig van hierdie 
uitdagings, het UP geleenthede 
geïdentifiseer om ’n diverse en 
bekwame werkerskorps op te bou wat 
die bereiking van die Universiteit se 
strategiese doelwitte ’n werklikheid 
sal maak. Ons beoog om die 
toevoer van nagraadse studente 
as toekomstige akademici uit te 
bou en te versterk; steundiens- en 
akademiese personeel as beroepslui 
te ontwikkel; en ’n omgewing te skep 
waarin personeel en studente kan 
floreer.

Bemoedigende vordering met 
ons pogings word bevestig deur die 
jongste navorsingsevaluasieverslag 
van die Departement Hoër Onderwys 
en Opleiding (DHOO), wat toon dat UP 
daarin geslaag het om die persentasie 
van sy akademici met ’n DPhil as 
hoogste kwalifikasie binne ’n jaar 

van 54,02% tot 62,45% te vergroot. 
Dit plaas ons saam met Wits en die 
Universiteit van Stellenbosch in die 
tweede plek, na die Universiteit van 
Kaapstad met sy 67%.

Nog twee personeellede van die 
Universiteit het in 2015 A-graderings 
van die NNS ontvang: professor 
Andries Engelbrecht, Hoof van die 
Department Rekenaarwetenskap, en 
professor Erika de Wet, Mededirekteur 
van die Instituut vir Internasionale 
Reg en Regsvergelyking in Afrika. 
Onder UP se 438 navorsers met NNS-
graderings beskik 14 oor die hoogste 
A-gradering. Om hoë gehalte onderrig 
en leer te handhaaf en navorsing 
te versterk, moet personeelgetalle 
vergroot word om tred te kan hou met 
die toename in studentegetalle. Een 
manier om dit te vermag, is deur die 
DHOO se nGAP-inisiatief. In die eerste 
fase (2015) van hierdie program is 
sewe poste aan UP toegeken, wat die 
Universiteit geëwenaar het met sewe 
bykomstige poste wat uit sy eie fondse 
gefinansier sal word. Die Universiteit 
sal voortgaan om addisionele middele 
aan te wend om die verhouding van 
studente tot personeel te verbeter.

Passievolle opvoeders is 
die lewensbloed van enige 
onderriginstelling. By UP gee ons 
erkenning aan ons opvoeders 
deur middel van die Laureaat-
toekennings vir Uitnemendheid in 
Onderrig en Innovering. Die Laureate 
word toegeken aan projekte wat 
betekenisvolle bewys van impak 
op studente se leerervaring toon, 
volhoubaar is en ook in ander 
kontekste toegepas kan word. 
Sodanige projekte dra by tot beste 
praktyke in onderrig en getuig van 
beduidende innovering waardeur 
geïdentifiseerde uitdagings die hoof 
gebied word.

Internasionale akademiese 
personeel

12%

Akademiese personeel  
met doktorsgrade

62%
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Me Astrid Schmulian en professor 
Stephen Coetzee van die Department 
Rekeningkunde in die Fakulteit 
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 
is aangewys as die wenners van die 
Spantoekenning vir die instelling van 
raamwerkgegronde onderrig. Met 
befondsing van Deloitte het hulle 
die studente se heelal binnegedring, 
YouTube omarm en die inhoud van 
reëlgebonde lesings by die venster uit 
tot in die kuberruimte laat sweef. Hulle 
het webinare ingespan vir lesings, 
konsultasie en krisisbestuur toe 
hulle die ontwrigting van die formele 
akademiese program moes oorkom. 

Hulle beklee saam die agtste plek 
op Brigham Young se individuele 
2015-ranglys vir rekeningkunde-
onderrig, waardeur hulle ’n wesenlike 
bydrae lewer tot UP se Top 5 
institusionele posisie ten opsigte van 
hierdie ranglys.

Professor Patricia Forbes het die 
Individuele Toekenning ontvang vir die 
bevordering van navraag-gebaseerde 
leer. As mede-professor in Analitiese 
Chemie is sy ’n voorstander daarvan dat 
studente deur middel van aktiewe en 
navraag-gebaseerde leer aangemoedig 
word om fundamentele sleutelbegrippe 
te verstaan.

Professor Forbes het ’n bekostigbare 
opvoedkundige spektrofotometer 
(bekend as SpecUP) ontwerp wat 
studente met ’n monteerstel kan 
bou en dit dan gebruik om nuttige 
analitiese resultate voort te bring. Die 
SpecUP het ’n unieke, oop ontwerp 
met beweegbare komponente om 
praktiese, navraag-gebaseerde leer 
te versterk. Met befondsing van die 
Afrika-Lasersentrum (wat fotonika 
in Afrika bevorder), die Royal Society 
of Chemistry en die Departement 
Wetenskap en Tegnologie is die SpecUP 
by talle tersiêre instellings in Afrika 

stUDentePRestAsies
n  Die roman, Die Skaalmodel, deur MA-student Anneli 

Groenewald was die wenner in die debuut-afdeling 
van die Groot Afrikaanse Romanwedstryd. Sy het 
die roman as deel van haar MA-studies geskryf. 
Me Groenewald het ook die NB Uitgewersprys vir 
haar magisterverhandeling in Kreatiewe Skryfwerk 
ontvang, asook die Marius Jooste-prys vir die beste 
magisterstudent in die Department Afrikaans.

n  Yvonne sihle Mashaba, ’n finalejaar magisterstudent 
in Landbou-ekonomie, is gekies as een van agt 
internasionale studente-ambassadeurs van die 
Talloires-netwerk.

n  vincent ndebele en Paul Wombo was die ontvangers 
van twee van die drie top pryse by die Suid-Afrikaanse 
Instituut vir Geöktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) se 
Spitsberaad oor Studenteleierskap.

n  Kenneth Diole, ’n derdejaarstudent in politieke 
wetenskap en internasionale betrekkinge, het die 
eerste UP-student geword wat die Diplomasie-
toekenning vir die Beste Afgevaardigde by die Harvard 
World Model United Nations Championship ontvang 
het.

n  Dr Kenneth Ololade, ’n tweedejaar MMed-student 
in die Department Kerngeneeskunde, het by 
die Internasionale Atoomenergie-agentskap se 
konferensie wat in Oostenryk gehou is, die toekenning 
vir uitmuntende werk ontvang.

n  Dr Dorette Kritzinger van die Department 
Odontologie in die Skool vir Tandheelkunde het met 
haar MSc die Colgate Nagraadse Navorsingskompetisie 
gewen van die Internasionale Vereniging vir 
Tandheelkundige Navorsing.

n  Lara theron in die Department Belasting was die 
wenner in die meestersgraadkategorie in die jaarlikse 
Norton Rose Fulbright-belastingproefskrifkompetisie.

n  Moses Kebalepile, ’n student in die Department 
Gesondheidstelsels en Openbare Gesondheid, 
was die algehele pryswenner in die Tegnologie-
innoveringsagentskap (TIA) se Inventors Garage-
kompetisie vir sy Asthma Grid-uitvindsel. Dit is ’n 
diagnostiese toestel wat in die hand gehou word om 
asma-aanvalle te voorspel.

n  Jaco Weideman het by die Ekonomiese Vereniging 
van Suid-Afrika (EVSA) se Tweejaarlikse Konferensie in 
2015 EVSA se Stigtersmedalje vir sy meestersnavorsing 
gewen.

 Jaco Weideman

Moses Kebalepile

Dr Kenneth Ololade

 vincent ndebele

Anneli Groenewald
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bekend gestel. Vir die SpecUP-projek 
het professor Forbes in 2015 ook 
Wharton QS se gesogte internasionale 
Reimagine Education-toekenning 
in die kategorie Presence Learning 
ontvang.

UP se sakeskool, die Gordon 
Institute of Business Science (GIBS), 
het in die Financial Times (VK) se 2015 
Uitvoerende MBA-ranglys sy status 
as die voorste sakeskool in Suid-
Afrika en Afrika behou. Die jaarlikse 
ranglys, wat nou sy vyftiende jaar 
beleef, meet die top 100 Uitvoerende 
MBA-programme wêreldwyd. 
Volgens die jongste wêreldwye 
ranglys is GIBS se modulêre en 
deeltydse MBA-formate in die 87ste 
plek. Dit dien ook gemeld te word 
dat GIBS in die jongste ranglys die 
gesamentlike eerste plek beklee 
ten opsigte van die getal vroulike 
verteenwoordigers op sy raad, en die 
13de posisie wêreldwyd vir sy ratio 
van vroulike tot manlike studente.

Internasionalisasie stimuleer 
’n breër uitkyk
Uitruiling van personeel en studente 
is ’n sentrale komponent van 

internasionalisasie. Akademiese 
personeel vind baat by geleenthede 
om hulle vakkundigheid uit te brei 
deur die uitbouing van internasionale 
netwerke met ondersteuning van 
UP se Buitelandse Reis-program. 
Die deelname van besoekende 
internasionale vakkundiges en 
studente verryk eweneens ons 
akademiese programme en versterk UP 
se diversiteitsprofiel. In 2015 het UP 68 
uitruilings van personeel en nagraadse 
studente gehad, wat agt besoekende 
professore ingesluit het.

Die 153 internasionale akademiese 
personeel in permanente en tydelike 
voltydse poste maak 12% van UP se 
akademiese personeel uit.

Nagraadse studente verleen 
’n belangrike dimensie aan UP se 
internasionalisasie. Die Universiteit 
het die afgelope vyf jaar ’n bestendige 
toename in die getal internasionale 
nagraadse studente ervaar. Die getalle 
het met 23,2% toegeneem, van 1 847 
in 2011 tot 2 149 in 2015. ’n Aansienlike 
meerderheid van UP se internasionale 
studente kom van ander Afrika-lande, 
hoofsaaklik uit die SAOG-gebied. 
In 2015 het inskrywings uit hierdie 

Sir Mark Walport, die Britse regering se 
Hoof Wetenskapsadviseur en Hoof van die 
VK-regering se Wetenskapkantoor, het ’n 
openbare lesing aangebied oor innovering 
en beleidsvorming in wetenskap en die 
bestuur van verwante risiko’s. Die Britse 
Hoë Kommissaris, Dame Judith Macgregor 
(links) en die Visekanselier en Rektor, 
professor Cheryl de la Rey, het die lesing 
bygewoon.
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Toename in internasionale 
nagraadse studente  
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gebied 53,1% van alle internasionale 
nagraadse inskrywings behels.

Die getal internasionale post-
doktorale genote het van 52 in 2011 tot 
126 in 2015 toegeneem. 

Aanvullend tot die bydrae van 
internasionale personeel en studente 
is die talle internasionale hoë-profiel 
besoekers en geleenthede waarvoor 
die Universiteit as gasheer optree. 
Een noemenswaardige voorbeeld 
gedurende die jaar was die besoek 
van Sir Mark Walport, die Britse 
regering se Hoof Wetenskapsadviseur 
en Hoof van die VK-regering se 
Wetenskapkantoor, wat ’n openbare 
lesing aangebied het oor innovering 
en beleidsvorming in wetenskap en die 
bestuur van verwante risiko’s.

 
Gebruik van tegnologie om 
leer te verbeter
Tegnologie is ’n deurslaggewende 
faktor in ons leerbenadering en het 
ons gehelp om van meet af aan, reeds 
vanaf die eerste kontakpunt, ’n beter 
ervaring vir studente te skep. Met die 
ingebruikneming van die PeopleSoft-
stelsel is aanlyn-studenteregistrasie 
nou veel meer doeltreffend en 
doelmatig, met aansienlik vinniger 
reaksietyd. Gevolglik het meer as 
50% van die nuwe eerstejaarstudente 
aanlyn geregistreer en meer as 
80% van alle nuwe aansoeke om 
voorgraadse studie is aanlyn ingedien.

Die Universiteit het ook sy 
onderrigmodel hersien, met besondere 
aandag aan die ontwikkeling van 
’n hibridiese leweringswyse wat 
aanlynkomponente insluit. ’n Reeks 
konferensies en werkwinkels in die 
loop van die jaar het bygedra tot 
vordering in ons benadering: 
n  Flexible Futures-konferensie: 

UP was die gasheer van twee 
konferensies oor die onderwerp. In 

Januarie het sprekers van nasionale 
en internasionale universiteite by 
die konferensie, Shaping e-learning 
for higher education, referate gelewer 
oor aanlyn onderrig en leer, oop 
onderrighulpmiddels en massale 
oop aanlynkursusse. UP-personeel 
is ook die geleentheid gegun om 
innovering en uitnemendheid 
in onderrig met gebruik van 
tegnologie, veral aanlyn-leer, ten 
toon te stel. Die tweede konferensie 
in November oor die onderwerp, 
Shaping a hybrid teaching model for 
UP, is grotendeels aangebied op 
Blackboard Collaborate (sinchroniese 
sagteware) of met gebruik van ander 
aanlyn instrumente soos ’n blog 
(web-log).

n  ’n iLab-werkwinkel vir adjunk-
dekane het innoverende denke oor 
onderrig gestimuleer. Aanlyn-leer 
is nogtans nie vir ons ’n nuwigheid 
nie. Sommige meestersprogramme 
word reeds jare lank volledig aanlyn 
aangebied. Een daarvan, naamlik 
’n medewerkende magisterstudie 
in veeartsenykundige tropiese 
medikasie, het reeds in 2014 ’n 
dekade se aanlyn-studie gevier. 
Meer as 90% van ons lesings is 
gekoppel aan ’n module in ons 
leerbestuurstelsel, Blackboard, 
wat by die Universiteit as clickUP 
bekend is. Dosente maak ook 
effektief van ander platforms soos 
Google Plus en ’n verskeidenheid 
sagteware gebruik. Lesingsaal-
gebaseerde tegnologie word op 
groot skaal gebruik met die klem 
toenemend op die gebruik van 
persoonlikereaksiestelsels, hetsy 
kliktoestelle of selfone, om studente 
in groot lesingsale te laat meedoen. 
’n Omgekeerde-lesingsaalmodel 
word gebruik wat die fokus van die 
dosent as bron van inligting verskuif 

na aktiwiteite wat studente by die 
inhoud betrek.
’n Projek wat van stapel 

gestuur is om die potensiaal van 
aanlyn-aanbieding van gedoseerde 
magisterprogramme te ondersoek, het 
daartoe gelei dat fakulteite ’n aantal 
magisterprogramme geïdentifiseer 
het waarvan die aanlyn-komponent 
aansienlik versterk kan word.

Die Universiteit het ook die konsep 
van Professionele Aanlynontwikkeling 
(POD) in werking gestel. Die POD-
aanbiedings maak gebruik van kort 
leerprogramme van Voortgesette 
Opleiding by UP en GIBS. Sommige 
POD-programme sal as gratis oop 
aanlynkursusse aan die publiek of 
UP-studente, -personeel en -alumni 
aangebied word.

Verbetering van 
infrastruktuur om groei  
te steun
In 2015 is die akte van die 
Groenkloofkampus formeel aan  
UP oorgedra, voortspruitend uit die 
inlywing van die Onderwyskollege  
by UP. 

Ruim infrastruktuurtoekennings 
uit die Nasionale Vaardigheidsfonds 
het die konstruksie, uitbreiding en 
opknapping van fasiliteite by die 
Prinshof- en Onderstepoortkampusse 
moontlik gemaak. Die projekte het 
tydens 2015 voortgeduur en sal in 
2016 teen ’n totale koste van R438 
miljoen voltooi word. Die werk by 
die Prinshof-kampus behels die 
opknapping en uitbreiding van 
die HW Snyman-gebou, en die 
konstruksie van die Tswelopele-
gebou en TuksBophelongkoshuis. 
Die werk by Onderstepoort behels 
die konstruksie van ’n nuwe 
koshuis en die Lesedikompleks. Die 
uitbreidings was nodig om die groter 
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inname van onderskeidelik mediese 
en veeartsenystudente moontlik te 
maak om te voldoen aan nasionale 
ekonomiese en ontwikkelingsbehoeftes.

Ander kapitaalprojekte wat 
onderneem is, sluit die opknapping van 
akkommodasie vir nagraadse studente 
in ten bedrae van meer as  
R10 miljoen; die voortgesette 
installasie van internet-, WiFi- en 
studiefasiliteite in koshuise; installasie 
van noodbeligting in gemeenskaplike 
areas om probleme rondom beurtkrag 
die hoof te bied; en die vervanging van 
lekkende waterpype en herstel van 
hysbakke. Die koshuise Klaradyn en 
Jasmyn is opgeknap teen ’n totale koste 
van R62,2 miljoen.

Ons is ingenome met die vordering 
wat met ’n aantal langtermynprojekte 
gemaak is, waaronder die 
herontwikkeling van die Proefplaas 
en die instelling van ’n Instituut vir 
Sport-, Oefeninggeneeskunde- en 
Lewenstylnavorsing. Nuwe fasiliteite 
by die Hatfieldkampus sluit in die 

Makerspace in die Merensky Biblioteek, 
die eerste van sy soort in die land. 
Die Makerspace is ’n werksruimte vir 
gesamentlike navorsing en proefneming 
wat ingerig is met gevorderde en 
gespesialiseerde toerusting en 
tegnologiese hulpmiddels soos 
3D-drukkers vir gebruik oor dissiplines 
heen deur UP-personeel en -studente. 

Die Kumba Virtuele Werklikheid-
sentrum vir Mynontwerp – die eerste 
van sy soort in Afrika – wat studente in 
staat stel om realistiese simulasies van 
myntoestande en ander bedrywighede 
te ervaar, is amptelik in gebruik 
geneem. Die sentrum verteenwoordig  
’n belegging van R18,8 miljoen 
wat drie jaar geneem het om te 
voltooi. Nuwe kantore vir die 
Departement Mynbou-ingenieurswese 
en die Navorsingsinstituut vir 
Mynboulewenskragtigheid (MRRI) is 
by dieselfde geleentheid geopen. Dit is 
gevolg deur die opening van die nuwe 
African Rainbow Minerals uitstalruimte 
in dieselfde departement.

Kumba Virtuele Werklikheidsentrum

R18,8m 
Investering in Afrika 

se eerste virtuele 
werklikheidsentrum vir 

mynontwerp
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IMMER 
VOORUIT … MET 
STUDENTESUKSES
UP voorsien ’n wyse reeks ondersteuningsdienste aan 
sy studente om hulle te help om hul studies suksesvol 
te voltooi en toegang tot geleenthede te geniet wat 
hulle in staat stel om afgeronde, selfverwesenlikte en 
produktiewe lede van die gemeenskap te word.

’n Student beweeg oor die plein voor die Inligtingtegnologiegebou.

UP Jaaroorsig 2015 | 19

IMMer voorUIt … Met stUDentesUkses



Finansiële bystand
Die vraag na finansiële hulp neem 
toe weens die stygende koste van 
hoër onderwys en die uitdagings wat 
studente uit benadeelde agtergronde in 
die gesig staar. Selfs met die stygings 
in die regering se befondsingsbronne, 
insluitend aansienlike stygings 
in NSFAS-befondsing wat na die 
#FeesMustFall-veldtog aangekondig is 
om die uitwerking van president Zuma 
se aankondiging van die 0%-styging 
teen te werk, is hierdie bronne steeds 
onvoldoende om die volle omvang van 
die uitdaging van studentebefondsing 
te absorbeer.

In 2015 het UP altesaam 
R907m se finansiële bystand uit 
verskillende bronne in die vorm 
van beurse en lenings aan studente 
beskikbaar gemaak en sy eie 
fondsinsamelingspogings opgeskerp. 

Die Tuks-beursfonds wat in 2014 
gestig is, word gebruik om studente 
met ’n finansiële agterstand met 
volle beurse te help om hulle studies 
aan UP te kan voortsit. Deur middel 

van insamelingsveldtogte soos 
#100inamillion – met die doel om 
minstens 100 donateurs per maand te 
werf wat elk R100 per maand skenk 
– sowel as eenmalige bydraes van 
verskeie alumni-funksies, kon die 
Fonds R5,6m inbring. Aan die einde van 
2015 was die Fonds se saldo R14,9m.

Pogings van hierdie aard dien as 
verdere steun vir ’n reeds omvattende 
finansiële hulpprogram wat studente 
met ’n finansiële agterstand bystaan en 
wat merietegegronde finansiële hulp 
voorsien om hoë-prestasie studente te 
lok en te ondersteun. Die Universiteit 
onderhou ook ’n strategiese 
beursfonds wat daarop gemik is om sy 
diversiteitsteikens in voorgraadse en 
nagraadse getalle te haal.

Beduidende beursbefondsing 
deur liefdadigheidstigtings het goeie 
resultate opgelewer aangesien die 
eerste groep beurshouers van drie 
groot programme om finansieel 
benadeelde studente te ondersteun, 
hulle studies suksesvol voltooi het. 
Agt studente onder die eerste UP-

Besoekers en studente loop oor die Piazza 
onder die blik van die Geesteswetenskappe-
gebou.

R907m 
In beurse en lenings  

in 2015 aan UP-studente 
toegeken
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groep in die Michael en Susan Dell-
stigting se Program vir Jong Leiers 
het hulle baccalaureusgrade ontvang. 
Honneursgrade is toegeken aan die 
eerste drie UP-beurshouers van die 
MasterCard-stigting, en die eerste 
twee studente wat beurse van die Keith 
Bothongo-stigting ontvang het, het 
hulle BCom-grade in Rekeningkunde 
behaal. Die Michael en Susan Dell-
stigting en die MasterCard-stigting 
het onderskeidelik R7,7m en R12,6m 
bygedra vir die voortsetting van hulle 
programme by UP in 2015.

Akademiese sukses
Leierskap in akademiese sukses vir 
studente berus by die Viserektor: 
Akademies, professor Norman 
Duncan. Akademiese ondersteuning 
word bestuur deur die Departement 
Onderwysinnovasie en in individuele 
fakulteite deur die adjunk-dekane en 
voorsitters van fakulteite se onderrrig- 
en leerkomitees.

Die Universiteit het ’n 
verpligte aanlyn universiteits–
voorbereidingsprogram (UPO) vir 
alle eerstejaarstudente om hulle in 
die universiteitslewe te oriënteer. 
Hulle het regdeur hulle eerste jaar 
toegang tot die UPO en word deur 
fakulteitstudente-adviseurs (FSA’s) 
ondersteun om hulle taakopdragte 
af te handel. In 2015 was daar 13 
FSA’s in verskillende fakulteite 
wie se belangrikste doel was om 
ondersteuning aan studente in hulle 
eerste studiejaar te verleen ten einde 
hulle kanse op sukses te verbeter.

’n Praktykgemeenskap van FSA’s 
het maandeliks vergader en elke 
FSA het wat hulle vir die studente 
gedoen het, met die ander gedeel. 
Aspekte wat aandag geniet het, was 
tydsbestuur, bestuur van werklading, 
studievaardighede, oorskakeling na 

ander kursusse by die Universiteit en/
of verandering van beroepsrigting.

Fakulteite maak gebruik van 
studieleiers om studente se prestasie 
te verbeter. Die studieleiers word deur 
die Departement Onderwysinnovasie 
opgelei. Die Universiteit het 
’n toekenning van die Kresge-
stigting ontvang om die sukses van 
voorgraadse studente deur middel van 
beter data-ontleding te bevorder. UP 
is een van slegs vyf universiteite wat 
hierdie toekenning ontvang het. 

Die Taakspan vir Studentetoegang 
en -Sukses het studentesukses aan die 
Universiteit deurlopend gemonitor en 
besondere aandag geskenk aan data 
oor onderskeidende kenmerke ten 
opsigte van suksessyfers vir spesifieke 
groepe studente.

Studentelewe
Om ons studente te help om holisties 
as verantwoordelike burgers te 
ontwikkel, is die studenteleweprogram 
– gevul met akademiese, sosiale, 
sport- en kulturele aktiwiteite – 
deurslaggewend vir studente se UP-
ervaring.

Leierskapsontwikkeling en 
-deelname
’n Ko-kurrikulêre program vir die 
ontwikkeling van studenteleierskap 
is ontwikkel om drie kernvlakke 
van ontwikkeling aan te spreek, 
naamlik die interpersoonlike, 
intrapersoonlike en omgewingsvlakke. 
In 2015 was die primêre teikengehoor 
verskillende vlakke van studenteleiers. 
Opleiding het gefokus op sosiale 
verandering, transformasie- en 
transkulturele kwessies, kulturele 
intelligensie, etiek, graduandi-
eienskappe, geslag en seksualiteit 
en gemeenskapsbetrokkenheid. In 
die koshuisomgewing bevorder die 
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ons studentelewe-
programme – vol 
akademiese, sosiale, 
sport- en kulturele 
aktiwiteite – verryk  
die algehele ervaring 
van om UP-student  
te wees.



TuksRes-leierskapopleidingsakademie 
(TRLTA) studentesukses deur 
vyf vlakke van ko-kurrikulêre 
leierskapsopleiding en -ontwikkeling 
te verskaf wat gemik is op die individu, 
die groep en die gemeenskap, van 
nuwe eerstejaars wat die stelsel 
betree tot by senior verkose leiers 
en voormalige studenteleiers wat ’n 
mentorskaprol kan vervul.

Die program vir Vroue in 
Leierskap is ook in 2015 onder 
studenteleiding in die koshuise 
ingestel. Die program sal in die breër 
ko-kurrikulêre program-aanbieding 
geïntegreer word. Koshuisleierskap 
(huiskomitees) en bestuurstrukture 
(hoofsaaklik koshuishoofde) in al die 
universiteitskoshuise werk nou saam 

studente raak, verteenwoordig is.
Gereelde oorlegpleging met die 

Uitvoerende Komitee van die VSR 
bied die Uitvoerende Bestuur ’n 
eerstehandse siening van studente 
se ervaring en hulle reaksies op 
sommige van die institusionele 
besluite en beleid om gesamentlik 
oplossings vir dringende kwessies te 
vind. Daarby hou die Visekanselier 
kwartaallikse ontbytsessies met die 
VSR om aan studente die geleentheid 
te bied om openhartige gesprekke met 
die bestuur te voer. 

Die Konstitusionele Tribunaal 
is ’n belangrike element van 
studentedeelname by UP. Dit is ’n 
liggaam van studente-“regters” wat 
uit die geledere van top presteerders 

met die hoof van Koshuisbestuur en 
Studentelewe in die Departement 
Koshuisaangeleenthede en 
Akkommodasie (TuksRes) om ’n oog 
oor die algehele koshuislewe te hou.

Benewens die aanbieding van 
leierskap- en lewensvaardighede 
aan ons studente gee ons hulle ook 
’n stem. Die Verteenwoordigende 
Studenteraad (VSR) verteenwoordig 
studente op al die belangrikste 
bestuursliggame van die Universiteit 
op fakulteits- en institusionele 
vlak. Die Universiteit se leierskorps 
is ook deurlopend betrokke by 
en in konsultasie met die VSR 
en sy substrukture, sowel as 
die Koshuisadviesraad waarop 
koshuisstudente aangaande sake wat 
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onder senior regstudente aangestel 
word. Hulle verantwoordelikhede is 
deels om toe te sien dat studente se 
regte in dissiplinêre prosesse beskerm 
word.

Afgesien van die formele strukture 
waarop studente verteenwoordig word 
en waarin gesprekvoering met hulle 
plaasvind, het ’n studentebeweging 
genaamd #UPrising gedurende 
die #FeesMustFall-veldtog van 
Oktober 2015 na vore getree. 
Heelwat tyd is daaraan bestee 
om met die #UPrising-beweging 
en ander studenteverenigings en 
-strukture in gesprek te tree. Hierdie 
raadplegings het uitgeloop op die 
ondertekening van ’n memorandum 
van ooreenkoms op 26 Oktober 2015 

tussen UP en verskeie gevestigde en 
opkomende studentestrukture oor 
kwessies in verband met fondse en 
finansiële bystand, koshuiskos en 
akkommodasie en die inkontraktering 
van nie-kern uitgekontrakteerde 
dienste.

Studentewelstand
Die Gesondheidsorgklinieke vir 
studente sien om na die fisiese 
welstand van ons studente en het 
gedurende 2015 ’n aantal gesondheids- 
en welstandveldtogte onderneem. 
Altesaam 19 685 kliniekbesoeke aan die 
vyf kampusse is aangeteken.

’n Multidissiplinêre span 
beraders, opvoedkundige en kliniese 
sielkundiges en welsynswerkers 
het akademiese en fisiologiese 
ondersteuning aan 8 024 studente in 
5 697 groep- en individuele sessies 
gebied. Die Eenheid vir Studente met 
Spesiale Behoeftes in die Departement 
Studentesake het 557 studente 
ondersteun met bystandstegnologie, 
spesiale toets- en eksamenhulp, raad 
aan departemente verskaf sodat hulle 
die regte akkommodasie vir studente 
met gestremdhede kan bied, asook 
vir die voorsiening van toepaslike 
fasiliteite.

Sport, Kuns en Kultuur
Meer as 30 sportkodes word by 
die Universiteit van Pretoria 
aangebied. Die uitgebreide, moderne 
sportgeriewe voeg waarde toe tot die 
holistiese studentelewe-ervaring wat 
ons aan ons studente bied. Daarby is 
TuksSport se fokus op mededingende 
sport, ook deur die wêreldbekende 
High Performance Centre (hpc™) 
wat op groot skaal met nasionale 
sportliggame saamwerk, ’n groot 
aantrekkingskrag vir studente-atlete 
om aan UP te studeer.

Die TuksSport-hoërskool, wat 
by die hpc™ geaffilieer is, skep 
’n waardevolle, doelgemaakte 
toevoerlyn vir studente-atlete om 
hulle studies aan UP voort te sit. In 
2015 het die skool ’n splinternuwe 
gebou langs die hpc™ betrek, wat 
UP met ruim befondsing van die 
Atletiekstigtingtrust opgerig het. 
Die skool het sedert sy ontstaan 
nog elke jaar, behalwe een, ’n 
100% matriekslaagsyfer behaal. 
Onder die bekende sportsterre wat 
aan die skool gematrikuleer het, is 
George Maluleka (sokker: Kaizer 
Chiefs en Bafana Bafana), Thembi 
Kgatlane (sokker: Banyana Banyana), 
Wian Sullwald (driekamp: junior 
wêreldkampioen) en Suzaan van 
Biljon (swem: Olimpiese atleet 
en Suid-Afrikaanse en Afrika-
rekordhouer).

In 2015 het UP se sportmanne en 
-vroue weer ’n aantal merkwaardige 
prestasies gelewer, waarvan die 
volgende as voorbeelde dien:
n  BIS-student Akani Simbine 

was die wenner van die goue 
medalje in die 100 meter by die 
28ste Somer Universiade (die 
Wêreldstudentespele) wat in Julie 
in Gwangju, Suid-Korea gehou 
is. Hy het ’n nuwe Spelerekord 
van 9.97 sekondes opgestel, 
waardeur hy saam met sy Tuks-
spanmaat, Henricho Bruintjies, die 
gesamentlike houer van die Suid-
Afrikaanse rekord geword het. Hy 
was een van 32 studente-atlete van 
UP in die Suid-Afrikaanse span. 
Hy het ook die toekenning vir 2015 
se Sportman van die Jaar by die 
Gauteng-sporttoekenningsfunksie 
ontvang. Later in die jaar het 
Simbine sy rekordtyd nog verder 
verbeter deur ’n nuwe SA-rekord 
van 9.96 sekondes op te stel.
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n  Simbine is tesame met 
BSportkunde-student Lenize 
Potgieter by die jaarlikse 
TuksSport-toekenningsfunksie 
onderskeidelik as UP se Sportman 
en Sportvrou gekroon. Lenize, ’n 
nasionale Protea-netbalspeelster, 
het ’n uitsonderlike jaar op die 
baan beleef en daarin geslaag om 
dit saam met haar akademiese 
verantwoordelikhede te behartig. 
Sy het Suid-Afrika op die 
Wêreldnetbalbeker-toernooi in 
Australië verteenwoordig waar 
haar naam op almal se lippe was 
met ’n doelskietgemiddeld van 
89,5%. Die bestendigheid waarmee 
sy doele aangeteken het, het haar 
gehelp om die TuksNetbal- en 
SA Protea-spanne waarvan sy lid 
was, tot heelwat Universiteitesport 
Suid-Afrika (USSA), Varsity Netbal 
en internasionale suksesse te 
neem.

’n Aantal uitsonderlike span-

vertonings is ook in 2015 gelewer:
n  TuksKrieket, die 2015 kampioene 

in die eerste Varsity Krieket T20-
toernooi en wenners van die 
Nasionale Klubkampioenskap vir 
die derde agtereenvolgende jaar, 
het vir die tweede jaar na mekaar 
by die Red Bull T20 Kampuskrieket 
Wêreldfinaal in Dehadrun, Indië, as 
oorwinnaars uit die stryd getree en 
is as Wêreldkampioene gekroon.

n  TuksRoei se mans A VIII span het 
’n sewende agtereenvolgende goue 
medalje by die jaarlikse universiteite 
roeikompetisie gewen. TuksRoei het 
ook sewe nuwe baanrekords opgestel 
en die algehele puntetrofee by die 
SA-kampioenskap ingepalm. Die SA-
roeispan wat op die UP Sportkampus 
gesetel is en uit TuksRoeiers met 
verskeie UP-studente en alumni 
bestaan, het twee silwermedaljes 
by die derde Wêreldbekertoernooi 
van die jaar in Luzern, Switserland, 
losgeslaan.

Bo: Lenize Potgieter (regs), ’n nasionale 
Protea-netbalspeelster, is by die jaarlikse 
TuksSport-toekenningsfunksie as Sportvrou 
van die Jaar aangewys. 
 
Bo, regs: TuksKrieket is by die 
Kampuskrieket Wêreldfinaal in Dehadrun, 
Indië, as wêreldkampioen gekroon.
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n  Die AmaTuks reserwesokkerspan 
was die wenners van die MultiDiski-
uitdaagbeker wat deel van die PSL-
reserweliga uitmaak. 

n  TuksSokker se mans eerstespan 
het die eerste 2015 USSA Nasionale 
Sokkerklub-kampioene geword. 

n  UP het die Varsity Atletiek-
kampioenskap die derde 
agtereenvolgende jaar gewen, 
hoewel gesamentlik met NWU-
Pukke in 2015.

n  In Varsitybekerrugby was UP-Tuks 
die wenners in die Young Guns-
kompetisie en Tuks Mopanie het die 
Steinhoff-koshuisrugbyreeks gewen.

n  TuksRugby het ’n driekuns behaal 
toe hulle die Carltonbeker-
klubkompetisie die derde jaar 
agtereenvolgens gewen het.
Die Universiteit is trots op sy 

verbintenis tot die ondersteuning van 
kuns en kultuur. Hoogtepunte uit die 
Universiteit se 2015-kalender sluit ’n 
aantal uitsonderlike geleenthede in. 

UP was die gasheer van ’n werkwinkel 
oor kunsbewaring vir nasionale 
deskundiges van universiteite en 
museums om akademiese inisiatiewe 
te versterk wat die beplande 
donateurgeborgde Kunssentrum 
by UP sal onderskraag. Daar is 
ooreengekom dat UP die nasionale 
leiding sal neem in die bevordering 
van kunsbewaring. Die Mellon-
stigting het reeds ’n toekenning 
ter ondersteuning van ’n nuwe 
magisterprogram in kunsbewaring 
goedgekeur. 

Die Lerapo been- en 
ivooruitstalling vertoon die bewerkte 
been- en ivoorversamelings van  
die Ystertydperkpersele K2 en 
Mapungubwe Hill. Dit dateer uit 
die tydperk tussen AD 1020 en AD 
1290. Die projek vir die bewaring van 
hierdie argeologiese versameling is 
befonds deur ’n toekenning van die 
VSA Ambassadeursfonds vir Kulturele 
Bewaring, in medewerking met die 

Amerikaanse Ambassade in Pretoria. 
UP Kunste het in samewerking 

met die Departement Musiek die 
Mimi Coertse-sangkompetisie 
in die Musaion aangebied waar 
beurse aan klassieke sangers van 
30 jaar en jonger toegeken is om 
hulle sangstudies voort te sit. Die 
sopraan Andiswa Makana van 
Pretoria was die wenner. UP-alumna 
Marina Botha (’n voormalige 
magisterstudent in die Departement 
Musiek), en die bariton Mzwandile 
Mabuza (’n derdejaar musiekstudent 
aan UP) het ook pryse ontvang.

Die Universiteit se kampusradio–
stasie, TuksFM, het by die sesde 
jaarlikse MTN-radiotekennings in 
April vyf toekennings ingepalm. 
Dit sluit in die Kampusstasie van 
die Jaar-toekenning vir die vierde 
agtereenvolgende jaar, wat TuksFM 
se MTN-toekennings die afgelope 
vier jaar op altesaam 26 te staan 
bring. 

Koorlede van UP Camerata op die verhoog tydens die 2015 Rektorskonsert wat elke jaar die talent van personeel en studente ten toon stel.
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IMMER 
VOORUIT … MET 
NAVORSINGSIMPAK

IMMer voorUIt … Met navorsIngsIMPak

Een van die vyf strategiese doelwitte van die UP 
2025 strategiese plan, is om deur navorsing by te 
dra tot ’n beter gehalte lewe vir alle Suid-Afrikaners. 
Terselfdertyd erken die Universiteit dat die versterking 
van ons internasionale posisie met betrekking tot 
sigbaarheid en impak steeds belangrik is.

Die wenteltrap se opwaartse spirale skep ’n gewaarwording van onafgebroke beweging en 
groei.
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’n Stewige aanduiding van die 
Universiteit se kultuur van 
navorsing en innovasie is die 47 
navorsingsleerstoele en uitnemend-
heidsentrums wat hy huisves.

Uitbouing van navorsing  
se sterkpunte
Die uitbouing van gebiede waarop 
die Universiteit van Pretoria hom 
op nasionale en internasionale vlak 
kan onderskei, word in verskeie 
institusionele strategieë weerspieël.

Die fokus op temas in institusionele 
en fakulteitsnavorsing het vermoëns 
op spesifieke navorsingsgebiede 
versterk. Dit het gelei tot verhoogde 
produktiwiteit en nagraadse 
studieleierskapasiteit, en tot stewiger 
nasionale, streeks- en internasionale 
netwerke en befondsing. 

Twee institusionele 
navorsingstemas is tot institute 
uitgebou, naamlik die Instituut vir 
Voedsel, Voeding en Welstand (IVVoW) 
en die Genomikanavorsingsinstituut 
(GNI). Beide het hulle navorsings-
vermoëns uitgebrei deur doelbewus 
te fokus op die uitbouing van ’n 
kritieke massa navorsers, besoekende 
vakkundiges, nadoktorale genote en 
nagraadse studente om maksimum 
produktiwiteit en samewerkingsinergie 
te kweek.

Die vyf interdissiplinêre 
navorsingstemas in die Fakulteit 
Geesteswetenskappe het tot 
produktiewe navorsingsgroeperinge 
ontwikkel: Verbetering van Kwesbare 
Kinders se Welsyn; Vrede en Konflik; 
Suidelike Moderniteite; Visuele 
Tegnologie: Kritieke Ontmoetings; en 
Mense-ekonomie.

Mense-ekonomie het vir die tweede 
deel van die inisiatief aansienlike 
befondsing van die Andrew W Mellon-
stigting ontvang. Die Stigting het 

ook ’n toekenning van drie jaar 
goedgekeur vir die Transdissiplinêre 
Genootsprogram vir Bestuur, 
Ontwikkeling en Welsyn in Afrika-
projek. Die projek maak deel uit van die 
Future Africa-inisiatief en sal onder 
die leiding van professor Lorenzo 
Fioramonti staan.

Die nuwe Africa Science Leadership 
Programme (ASLP) wat UP in 
vennootskap met die Global Young 
Academy bedryf, is in 2015 ingestel. 
Die ASLP word deur die Robert Bosch-
stigting befonds en ondersteun 
vroeë- tot middelloopbaan-Afrika-
akademici in die ontwikkeling 
van leierskapsvaardighede in die 
wetenskappe en om die volgende 
generasie wetenskaplikes op ’n 
veranderende wetenskapsparadigma 
voor te berei.

Die Albert Luthuli-sentrum 
vir Verantwoordelike Leierskap 
het befondsing van die Britse 
Hoë Kommissariaat bekom om 
’n Uitnemendheidsentrum in 
Geïntegreerde Verslagdoening op 
die been te bring as een van tien 
suksesvolle bieërs uit 140 aansoeke 
van verskillende instellings. 
UP en die Franse Agentskap vir 
Landbounavorsing en Internasionale 
Samewerking, wat gemik is op 
volhoubare ontwikkeling in die 
suidelike halfrond, het ’n kontrak 
van vyf jaar gesluit vir die stigting 
van die Sentrum vir die Studie van 
Bestuursinnovasie (Govinn) as ’n 
gesamentlike sentrum.

’n Ooreenkomsmemorandum is met 
UNESCO (United Nations Educational, 
Cultural and Scientific Organisation) 
gesluit waardeur die voortgesette 
vennootskap tussen UNESCO en die 
Afrika-sentrum vir Uitnemendheid en 
Informatika-etiek gesmee is.

UP se Sentrum vir Volhoubare 

navorsingsleerstoele, 
frekwensie van 
verwysings en 
gepubliseerde 
tydskrifartikels het 
in 2015 deur die 
bank toegeneem 
en weerspieël die 
Universiteit se 
navorsingsimpak.

79
Getal UP-wetenskaplikes  

in top 1% van hul 
vakgebiede wêreldwyd
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1 897
Meestersgrade toegeken

333
Doktorsgrade toegeken
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nAvORsinGsLeeRstOeLe BY UP
Fakulteit naam van Leerstoel

ekonomiese en Bestuurswetenskappe Suid-Afrikaanse Reserwebank-leerstoel in Monetêre Ekonomie

 SARChI-leerstoel in Belastingbeleid en Bestuur

ingenieurswese, Bou-omgewing  SARChI-leerstoel in Fluoormateriaalwetenskap en Prosesintegrasie

en inligtingtegnologie  SARChI-leerstoel in Gevorderde Sensornetwerke

 SARChI-leerstoel in Kunsmatige Intelligensie

 Transnet Spoorvrag-leerstoel in Spoorwegingenieurswese

 Sentech-leerstoel in Breëband Draadlose Multimediakommunikasie

 Exxaro-leerstoel in Energiedoeltreffendheid

 WEIR Minerals en Exxaro-leerstoel in Onderhoudsingenieurswese

 Anglo American-leerstoel in Pirometallurgie

 Glencore-leerstoel in Pirometallurgiese Modellering

 Harmony-leerstoel in Rotsingenieurswese en Numeriese Modellering

 Sasol-leerstoel in Veiligheid, Gesondheid en die Omgewing

 Rand Water-leerstoel in Siviele Ingenieurswese

 Rand Water-leerstoel in Meganiese Ingenieurswese

 Sedibeng-leerstoel in Waterbenuttingsingenieurswese

 WNNR-leerstoel in Lugvaartkunde

Gesondheidswetenskappe  Rand Water-leerstoel in Water en Openbare Gesondheid

 Leerstoel in Filosofie en Etiek van Geestesgesondheid

 SARChI-leerstoel in Aansteeklike Dieresiektes (Soönoses)

Geesteswetenskappe Jean Monnet-leerstoel in Streekintegrasie en Bestuurstudies

 Leerstoel in Streekintegrasie, Migrasie en Vrye Beweging van Mense

Regsgeleerdheid SARChI-leerstoel in Internasionale Ontwikkelingsreg en Ekonomiese Verhoudings in Afrika

 Barclays-leerstoel in Bankreg in Afrika

 UNESCO-leerstoel in Onderwysreg in Afrika

 SARChI-leerstoel in Internasionale Staatsreg

natuur- en Landbouwetenskappe SARChI-leerstoel in Statistiek

 SARChI-leerstoel in Soogdiergedragsekologie en Fisiologie

 SARChI-leerstoel in Komplekse Stelsels

 SARChI-leerstoel in Wiskundige Modelle en Metodes in Biowetenskappe en Bio-ingenieurswese

 SARChI-leerstoel in Volhoubare Malariabeheer

 SARChI-leerstoel in Fungusgenomika

 SARChI-leerstoel in Inheemse Kennisstelsels

 SARChI-leerstoel in Koolstoftegnologie en -Materiale

 Mondi-leerstoel in Boompatologie

 Sappi en Mondi-leerstoel in Bosbougenomika en Biotegnologie

 SAFCOL-leerstoel in Bosbou

 Exxaro Kumba-leerstoel in Geodinamika

 Barclays-leerstoel in Agribesigheidsbestuur

 Rand Water-leerstoel in Watermikrobiologie

 Barclays-leerstoel in Aktuariële Wetenskap

veeartsenykunde  Afrivet-leerstoel in Primêre Dieregesondheidsorg (PDGS)

 Navorsingsleerstoel in Pluimveegesondheid en -Produksie
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Malariabeheer het ook ’n Memorandum 
van Verstandhouding (MvV) met 
die Sjinese Nasionale Instituut vir 
Parasitiese Siektes onderteken wat 
die weg baan vir samewerking op 
die gebied van navorsing oor en die 
uitroeiing van malaria.

Fokus op Afrika
Ons beskou UP as ’n instelling 
wat ’n leidende rol speel in die 
bevordering van die soort wetenskap 
wat nodig is om die komplekse 
probleme waarmee Afrika, sy mense 
en die omgewing te doen het, die 
hoof te bied. Dit behels onder meer 
armoede, klimaatsverandering en 
water-, gesondheid-, voedsel- en 
energiesekerheid. 

Verskeie navorsingsprogramme 
het noue bande met aktiwiteite op die 
vasteland van Afrika, byvoorbeeld die 
werk wat navorsers in die Instituut 
vir Voedsel, Voeding en Welstand en 
die Genomikanavorsingsinstituut 
onderneem; die werk van die Fakulteit 
Veeartsenykunde in Mosambiek en 
Tanzanië en sy lidmaatskap van 
AfriVIP – die Afrika Veeartseny-
inligtingsportaal, wat in groot dele 
van Suider-, Oos- en Sentraal-Afrika 
werksaam is. 

Ander institute, sentrums en 
eenhede by UP wat navorsing op die 
vasteland ondersteun, sluit in die 
Instituut vir Internasionale Reg en 
Regsvergelyking in Afrika, die Sentrum 
vir die Studie van Bestuursinnovasie, 
die Afrika-belastingsinstituut, die 
Sentrum vir Bemiddeling in Afrika, 
die Albert Luthuli-sentrum vir 
Verantwoordelike Leierskap, die 
Sentrum vir Sportreg in Afrika en die 
Afrika-sentrum vir Genetegnologie.

UP het die 2015 Afrika-forum vir die 
Australië-Afrika- Universiteitenetwerk 
aangebied, waarvan professor De la 

UP is LiD vAn veRsKeie stReeKORGAnisAsies en 
nAvORsinGsvennOOtsKAPPe in AFRiKA, WAAROnDeR:
n  African Consortium for Malaria Vaccine Research, wat die Universiteite van Ghana, 

Ibadan (Nigerië), Nairobi (Kenia), Zambië, Makerere (Uganda) en Dar es Salaam 

(Tanzanië) insluit

n  African Economics Research Consortium (AERC) 

n  African Network for Agriculture, Agroforestry and Natural Resources Education 

(ANAFE)

n  African Network of Scientific and Technological Institutions (ANSTI), Nairobi, Kenia

n  African Research Universities Alliance (ARUA)

n  African Institute for Mathematical Sciences (AIMS)

n  Association of African Business Schools

n  Association of African Universities (AAU)

n  African Network for Internationalisation of Education (ANIE)

n  Australian and Africa Universities Network (AAUN)

n  Council for the Development of Social Science Research in Africa (CODESRIA)

n  International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE)

n  Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM)

n  Southern African Regional Universities Forum (SARUA)

n  United Nations Africa Institute for Development and Economic Planning (IDEP)
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Rey die medevoorsitter is. Die Forum 
is ’n konsortium van nege Afrika- en 
tien Australiese universiteite wat 
samewerking in navorsingsprojekte 
op die gebied van gesondheid, 
voedselsekerheid, mynbou en 
onderwys bevorder. Dit sluit 20 
navorsers van UP in.

Nog ’n maatstaf vir die Universiteit 
se navorsingsimpak is die frekwensie 
van vermeldings, aangesien dit ’n 
aanduiding is van internasionale 
sigbaarheid en die gehalte van 
samewerkende navorsingsnetwerke. 
Hierbenewens is internasionale mede-
outeurskap ’n sterk aanduider van 
strategiese vennootskappe. In 2015 het 
UP-navorsers altesaam 1 909 artikels 
gepubliseer in tydskrifte wat deur die 
Web of Science (WoS) geïndekseer 
is, waarvan 900 met medeskrywers 
gepubliseer is.

Die opwaartse tendens in 

navorsingsproduksie het voortgeduur. 
Altesaam 1 580 artikeleenhede is 
in vaktydskrifte geplaas, teenoor 
1 465 in 2014. Hiervan het 74% 
in tydskrifte van die Instituut vir 
Wetenskapsinligting (ISI) en die 
Internasionale Bibliografie van die 
Sosiale Wetenskappe (IBSS) verskyn.

Die geweegde per capita-
navorsingsproduk van 2.78 wat in 2014 
behaal is, oorskry die 2014- en 2015-
norm van 2.2 wat die Departement 
van Hoër Onderwys en Opleiding 
vir UP gestel het. Daarby het die 
navorsingsopbrengseenhede vir 
navorsingsmeestersgrade en DPhil-
gegradueerdes in 2014 UP in die 
boonste posisie in die sektor geplaas, 
wat ’n toonbeeld is van die Universiteit 
se bydrae tot die ontwikkeling van die 
volgende geslag kenniswerkers.

Nog ’n aanduiding van 
internasionale erkenning het 

Professor De Wet Swanepoel (bo links), Spraak-Taalpatologie en Oudiologie. Bo: Gehoortoetse by Leeuwfontein-skool. 

betrekking op die WoS Essential 
Science Indicators (ESI) waar die 
frekwensie van vermeldings bepaal 
watter outeurs onder die top-1% van 
wetenskaplikes wêreldwyd hoort. 
Teen die einde van 2015 het 79 UP-
navorsers hulle onder die top-1%-
groep bevind, wat ’n wesenlike kritieke 
massa UP-navorsers weerspieël wat 
erkenning vir hulle internasionale 
impak geniet.

Wêreldwye erkenning  
neem toe
In 2015 is UP in twee van die 
belangrikste wêreldrang-
lysstelsels opgeneem. In die 
Quacquarelli Symonds (QS)-Wêreld-
universiteiteranglys vir 2015/16 is 
UP in die 501–550-band gegradeer, 
wat die Universiteit vierde in Suid-
Afrika plaas na die Universiteite 
van Kaapstad, Stellenbosch en die 
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Witwatersrand. UP is ook die eerste 
keer in die Times Higher Education 
(THE) se wêreldranglys opgeneem 
en onder 800 gegradeerde instellings 
in die 501–600-band geplaas uit 
altesaam sowat 18 000 instellings 
wêreldwyd. 

In die QS-vakranglys het die getal 
vakgebiede waarin die Universiteit 
onder die boonste 400 gelys is, van 
ses in 2014 tot elf in 2015 toegeneem 
met die byvoeging van Biologiese 
Wetenskappe, Geneeskunde, 
Omgewingswetenskappe, 
Kommunikasie- en Mediastudies en 
Ontwikkelingstudies. 

Daarby het UP internasionaal 
in ses van die 22 Essential 
Science Indicator (ESI)-
kennisvelde sy plek in die top-
1% instellings behou, naamlik in 
Landbouwetenskappe, Kliniese 
Geneeskunde, Ingenieurswese, 
Omgewingswetenskappe/Ekologie, 
Plant- en Dierkunde en Sosiale 
Wetenskappe.

Verbreding van die basis van 
aktiewe navorsers
Die getal UP-navorsers wat 
graderings van die Nasionale 
Navorsingstigting (NNS) ontvang 
het, is nog ’n maatstaf vir die 
gehalte en navorsingsaktiwiteit 
van ons navorsers. Die getal het 
gegroei van 393 in 2014 tot 438 
teen die einde van 2015. Van 
besondere belang is dat die getal 
wetenskaplikes met A-graderings 
tot 14 toegeneem het en dié met 
B-graderings tot 91. 

Die ontwikkeling van ’n groter 
korps jong navorsers is ewe 
belangrik. In 2015 het die getal 
jong navorsers met Y-graderings 
tot 77 toegeneem. Hierdie toename 
is deels daaraan toe te skryf dat 

die Universiteit hom deurlopend 
daarop toespits om navorsers in die 
vroeë stadium van hulle loopbaan 
te ondersteun en om die platform 
van produktiewe en hoëgehalte jong 
navorsers uit te brei.

Dit is van deurslaggewende 
belang om die toevloei van 
magister- en doktorale studente te 
versterk. Syfers toon ’n bestendige 
toename in die totale getal 
nagraadse kontakinskrywings 
tot 13 951 in 2015. Vergeleke by 
2014 het doktorale inskrywings 
in 2015 met 124 studente (5,75%) 
toegeneem, terwyl inskrywings vir 
navorsingsmeestersgrade met 11 
studente (0,54%) gedaal het.

Navorsingstoekennings
Eksterne toekennings is ’n gesonde 
aanduiding van die prestasies van 
UP se akademici. Sommige van die 
hoogtepunte is soos volg:

Toekennings deur die Suid-
Afrikaanse Navorsingsleerstoel-
inisiatief (SARChI) van die 
Departement van Wetenskap 
en Tegnologie en die Nasionale 
Navorsingstigting
Vier van die nuwe SARChI-
navorsingsleerstoele vir 
vrouewetenskaplikes wat in 2015 
deur die Minister van Wetenskap 
en Tegnologie, me Naledi Pandor, 
aangekondig is, is aan UP toegeken. 
Die ontvangers is: 
n  Professor Erika de Wet: SARChI-

leerstoel in Internasionale 
Grondwetlike Reg;

n  Professor Brenda Wingfield: 
SARChI-leerstoel in 
Fungusgenomika;

n  Professor Wanda Markotter: 
SARChI-leerstoel in Aansteeklike 
Dieresiektes (Soönoses); en

35
Internasionale  

patente ingedien 

438
UP-navorsers met  
NNS-graderings

47
Getal navorsingsleerstoele 

en uitnemendheidsentrums

1 909
Gepubliseerde 

tydskrifartikels deur UP-
navorsers deur die Web  
of Science geïndekseer
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n  Professor Namrita Lall: SARChI-
leerstoel in Medisinale Plantkunde 
en Inheemse Kennisstelsels.

NSTF-BHP Billiton-toekennings
Die jaarlikse toekennings van 
die Nasionale Wetenskap- en 
Tegnologieforum (NWTF) en BHP 
Billiton gee erkenning aan uitstaande 
bydraes deur individue en spanne tot 
wetenskap, ingenieurswese, tegnologie 
en innovasie (WITI) en word beskou 
as onder die mees gesogte WITI-
toekennings in Suid-Afrika. In 2015 
het UP drie wenners opgelewer:
n  Professor Nigel Bennett, 

Departement Dierkunde, SARChI-
leerstoel in Soogdiergedragsekologie 
en -fisiologie en die Austin Roberts-
leerstoel in Afrika-soogdierkunde.

n  Dr Thulani Makhalanyane, 
Sentrum vir Mikrobiese Ekologie en 
Genomika, Departement Genetika.

n  Professor Zander Myburg, Bosbou 
Molekulêre Genetika-program, 
Departement Genetika, en Leerstoel 
in Bosbougenomika en Biotegnologie 
in die Instituut vir Bosbou- en 
Landboubiotegnologie (FABI).

Ander gesaghebbende nasionale 
en internasionale toekennings wat 
erkenning aan ons navorsers verleen, 
sluit die volgende in: 
n  Professor Brenda Wingfield, 

Adjunkdekaan van die Fakulteit 
Natuur- en Landbouwetenskappe, 
het die Christiaan Hendrik Persoon-
medalje ontvang, wat die hoogste 
toekenning van die Suider-Afrikaanse 
Vereniging vir Plantpatologie (SAVPP) 
is wat erkenning aan uitstaande 
prestasies in Plantpatologie verleen. 
Professor Wingfield is slegs die 
sesde persoon en die eerste vroulike 
wetenskaplike in die SAVPP se 

Bo links: Geoinformatika-studente in die Departement Geografie, Geo-informatika en Meteorologie het die informele nedersetting Alaska in 
Mamelodi-Oos gekarteer. Bo: Die Sentrum vir Volhoubare Malariabeheer doen navorsing oor ’n wye reeks aspekte aangaande malaria.

geskiedenis van 53 jaar wat die 
toekenning ontvang.

n  Professor De Wet Swanepoel, 
Spraak-taalpatologie en Oudiologie, 
het die Suider-Afrikaanse 
Vereniging vir die Bevordering 
van Wetenskap (S2A3) se British 
Association Medal (Silwer) vir sy 
innoverende slimfoontoepassing, 
“hearScreen™”, ontvang, wat 
een van die hoogste toekennings 
vir oorspronklike wetenskaplike 
navorsing in Suid-Afrika is. 

n  Die John FW Herschel-medalje, 
die senior medalje van die Royal 
Society of South Africa, is toegeken 
aan professor Robert Millar vir sy 
uitsonderlike bydrae tot wetenskap 
in Suid-Afrika.

n  Professor Josua Meyer van die 
Departement Meganiese en 
Lugvaartkundige Ingenieurswese 
het die Voorsitterstoekenning van 
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die Suid-Afrikaanse Instituut vir 
Verkoeling en Lugreëling ontvang vir 
vindingryke navorsingsbydraes in 
die afgelope 25 jaar.

n  Professor Sunil Maharaj, Dekaan van 
die Fakulteit Ingenieurswese, Bou-
omgewing en Inligtingtegnologie, en 
een van sy studente, mnr Pandelani 
Munyani, het die toekenning 
ontvang vir die beste referaat by 
die 2015 Afrika-konferensie van 
die Instituut vir Elektriese en 
Elektroniese Ingenieurs (IEEE).

n  Professor Rangan Gupta van die 
Departement Ekonomie is deur 
Research Papers in Economics 
(RePEc), ’n organisasie wat 
’n gedesentraliseerde aanlyn 
bibliografiese databasis van 
navorsing in Ekonomie byhou, in die 
negende plek in die wêreld geplaas 
onder jong ekonome wat hulle 
DPhil-grade minder as 15 jaar gelede 
behaal het.

n  Professor Terry Aveling van die 
Departement Plantkunde het die 
2015 SANSOR-Bayer-toekenning, 
“Wetenskap vir ’n Beter Lewe”, 
ontvang. Die prys word deur 
die Suid-Afrikaanse Nasionale 
Saadorganisasie (SANSOR) en Bayer 
Gewaswetenskappe toegeken ter 
erkenning van leierskap, innovering 
en positiewe bydraes tot die 
saadbedryf en landbou.

Navorsingsbefondsing
Hoewel die staatsubsidie wat UP vir 
navorsing en nagraadse onderrig 
ontvang ’n substansiële bydrae tot 
die indirekte koste van navorsing 
lewer, word daar van navorsers 
verwag om eksterne befondsing te 
bekom ter ondersteuning van ’n 
wye reeks navorsingsaktiwiteite. Die 
vermoë om derdestroom-inkomste te 
verkry, is ook ’n aanduiding van die 

innOvAsie viR vOLhOUBARe OntWiKKeLinG
In 2015 is 24 nuwe uitvindselbekendstellings gedoen en 35 internasionale patente 

ingevolge die Internasionale Patentesamewerkingsverdrag (PCT) ingedien. UP se 

patenteportefeulje beslaan tans 52 toegestane patente en 86 patentaansoeke.

Drie belangrike innovasies deur UP-navorsers:

n  Professor Elsabe Kearsley se navorsingsgroep in die Departement Siviele 

Ingenieurswese het ’n veilige en uiters sterk betonrooster ontwerp wat gebaseer 

is op tegnologie wat die navorsingsgroep ontwikkel het. Die rooster word in 

padkonstruksies aangewend om waterafloopopeninge te bedek. Dit is die vyfde 

jaar dat die tegnologie kommersieel aangewend word.

n  Moses Kebalepile, ’n DPhil-student in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe, 

het ’n elektroniese toestel ontwerp wat verskillende stadiums van asma-etiologie 

en die erns daarvan kan bereken en gradeer. ’n Voorlopige Suid-Afrikaanse 

patentaansoek is in 2015 ingedien.

n  Professor Mike Heydenrych se span in die Departement Chemiese Ingenieurswese 

en kollegas by die Verenigde State se Departement Landbou (USDA) het ’n 

snelpirolise-eenheid ontwerp wat droë biomassa in ’n enkele reaktor in ru-olie 

kan omskep. ’n Aantal plaaslike en internasionale patentaansoeke is ingedien 

en die Universiteit is in onderhandelings met die USDA gewikke ten einde tot ’n 

ooreenkoms oor die kommersiële aanwending van die eenheid te kom.

Professor Erika 
de Wet: SARChI-
leerstoel in 
Internasionale 
Staatsreg.
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toepaslikheid van navorsing en UP se 
mededingende stand op nasionale en 
internasionale vlak.

In 2015 het UP-navorsers en 
navorsingsvennote R525,5m van 
eksterne befondsingsbronne ingewin 
(vergeleke by R405,0m in 2014).

Die Universiteit het voorts ’n 
aansienlike bedrag uit sy eie bronne 
(R102,3m) bygedra om navorsing en 
innovering asook die onderrig van 
nagraadse studente en nadoktorale 
genote te ondersteun.

Navorsingsinfrastruktuur bly 
noodsaaklik om ’n navorsings-
omgewing te bied waarin ons 
vakkundiges kan uitblink. Na 
aanleiding van die goedkeuring van 
vier befondsingsaansoeke wat aan 
die Nasionale Navorsingstigting 
(NNS) voorgelê is, het die 
Universiteit toekennings ten 
bedrae van R46,1m vir gevorderde 
navorsingstoerusting ontvang. 
Toekennings van hierdie aard 
geskied op grond van die 
voorpuntnavorsing wat by UP 
onderneem word en behels ’n 
deurslaggewende belegging in UP se 
navorsingsinfrastruktuur.

inKOMste Uit eKsteRne BeFOnDsinG

 2014 2015

van staatsagentskappe:   188 175 498 273 576 379

DWT, NNS, WNNR, Kankervereniging, Eskom, MNR,   

LNR, WNR, TIA en ander staatsagentskappe 

Ander fondse:  216 912 981 251 961 885

Ingewin deur UP-sentrums en -institute  26 716 723 26 114 988

Navorsingskontrakte  75 780 531 97 725 260

Internasionale toekennings   114 415 727 128 121 637

 tOtAAL 405 088 479 525 538 264

Professor Bernard Slippers van die nagraadse navorsingsinstituut, die Instituut vir  
Bosbou- en Landboubiotegnologie (FABI)
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IMMER  
VOORUIT … MET 
BETROKKENHEID

IMMer voorUIt … Met betrokkenHeID

Betrokkenheid staan sentraal tot ons identiteit as ’n 
openbare universiteit wat ten doel het om die land se 
maatskaplike en ekonomiese struktuur te versterk. 
Ons werk in vennootskap met ander instansies, juis 
omdat dit ons in staat stel om meer te doen om ons 
impak in die gemeenskap tot die maksimum uit te 
bou. Onder die Universiteit se belangrikste vennote is 
plaaslike gemeenskappe, die Stad Tshwane, die staat, 
die nywerheidsektor en internasionale organisasies.

Die gewelfde plafon van die Nagraadse Sentrum versinnebeeld die uitdyende 
onderrigomgewing waar alle studente die beste geleenthede tot sukses geniet.
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Vennootskappe vir 
vooruitgang
Samewerking en vennootskappe word 
sterk uitgebeeld in UP se werk met die 
nywerheidsektor, in die aktiwiteite 
wat verband hou met innovasie 
en kennisoordrag, en in die aantal 
Navorsingsleerstoele wat deur die 
nywerheidsektor geborg word.

In 2015 het ons 224 nuwe ooreen-
komste met nywerheidsvennote 
gesluit. Dit behels kontrakte 
wat R224,9m sal inbring ter 
ondersteuning van navorsing en 
beurse vir nagraadse studente. Die 
nasionale Program vir Tegnologie 
en Menslike Hulpbronne vir die 
Nywerheid (THRIP) het ook R21,5m 
bygedra. 

UP se vennootskappe met 
die nywerheid en die staat word 
ook weerspieël in die getal 
gespesialiseerde Navorsingsleerstoele 
wat deur nywerheidsvennote 
befonds word. In 2015 het UP 32 
Navorsingsleerstoele gehad wat 
deur nywerhede en staatsbeheerde 
ondernemings geborg word.

Ons fokus op produktiewe 

het ’n mosie van gelukwensing 
aanvaar wat die Speaker van die 
Nasionale Vergadering later per brief 
aan UP oorgedra het.

UP het deelgeneem aan die 
Spitsberaad wat onder die tema 
‘Herlewing van Hoër Onderwys 
vir die Toekoms van Afrika’ 
(‘Revitalising Higher Education 
for Africa’s Future’) plaasgevind 
het. Die Visekanselier en Rektor 
was ’n paneellid en was ook 
saam met professor T Maluleke, 
N Holtzhausen en J McKeller die 
mede-outeur van ’n agtergrond-
beleidsbesprekingsdokument 
oor sakebedrywighede, indiens-
neembaarheid van gegradueerdes 
en investering in mensehulpbronne 
in Afrika (‘Business, graduate 
employability and HE investment 
in Africa’) wat opgeneem is in die 
Spitsberaadhandves wat na afloop 
van die Spitsberaad gepubliseer is. 

Die Visekanselier en Rektor 
het UP se eerste Ontbytdialoog vir 
Ambassadeurs in 2015 aangebied. 
Hierdie nuwe jaarlikse geleentheid 
bied ’n platform vir ambassadeurs 
en hoë kommissarisse om aktuele 
kwessies wat vir Suid-Afrika 
en Afrika van belang is, met 
vakkundiges van UP te bespreek. 
Die eerste ontbytbyeenkoms het die 
soeklig op kwessies aangaande vrede 
en veiligheid in Afrika laat val.

Voortspruitend uit die bestaande 
Akte van Verstandhouding tussen 
UP en die Stad Tshwane het die 
VSA Federale Regering fondse vir 
’n studietoer na die VSA beskikbaar 
gestel om meer van suksesvolle 
stad–universiteitsvennootskappe 
te wete te kom. Drie Tshwane-
amptenare, waaronder die 
uitvoerende burgemeester en 
die stadsbestuurder, en vyf UP-

Ontbytdialoog vir Ambassadeurs.

internasionale vennootskappe 
en internasionale aktiwiteite 
het gelei tot die verstewiging 
van bestaande ooreenkomste en 
samewerkingsprogramme met 
universiteite, navorsingsgroepe 
en instellings in Afrika, Sentraal- 
en Oos-Europa, Skandinawië en 
die Oosseestate, Asië, Oseanië, 
die Midde-Ooste en Noord- 
en Suid-Amerika. Tien nuwe 
institusionele ooreenkomste en 
vier fakulteitsooreenkomste is 
in 2015 gesluit, wat die totaal 
institusionele ooreenkomste op 
221 te staan bring. UP het ook ’n 
stewige teenwoordigheid in ’n 
aantal internasionale organisasies 
gehandhaaf.

Afrika is die sentrale fokus in UP 
se strategie van internasionalisasie. 
Die Universiteit is genooi as een 
van die 15 stigtersuniversiteite van 
die African Research Universities 
Alliance (ARUA) wat by die hoëvlakse 
Spitsberaad oor Hoër Onderwys in 
Afrika (African Higher Education 
Summit) in Dakar, Senegal, tot stand 
gekom het. Die Nasionale Vergadering 
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MAAtsKAPLiKe veRAntWOORDeLiKheiD en GeMeensKAPsBetROKKenheiD
Alle fakulteite is gemoeid met gemeenskapsbetrokkenheid en gemeenskapsontwikkeling, hoewel die aard 
van hulle betrokkenheid wissel. In sommige gevalle word gemeenskapsbetrokkenheid as deel van kurrikulêre 
gemeenskapsbetrokkenheid deur die betrokke beroep of akkrediterende liggame gemagtig. Die aantal studente wat 
modules in gemeenskapsbetrokkenheid doen, het toegeneem weens die groter inname van studente. Modules in 
gemeenskapsbetrokkenheid sluit in alle werkgeïntegreerde leer (WIL) sowel as gemeenskapsgebaseerde leer- en praktiese 
modules.

In 2015 het meer as sowat 15 500 studente by meer as 1 300 plekke van gemeenskapsleer gewerk, waarvan sowat 13 000 
studente dit vir krediete in hulle onderskeie akademiese programme gedoen het, terwyl die res vrywilligers was.

Die onderstaande opsomming gee ’n aanduiding van die omvang van kurrikulêre en vrywillige aktiwiteite van 
gemeenskapsbetrokkenheid in 2015. Die eerste kolom maak deel uit van studente se formele programme, en die tweede 
behels aktiwiteite en projekte deur vrywillige studentegroepe.

Die omvang en skaal van aktiwiteite van gemeenskapsbetrokkenheid, 2015

Fakulteit  Kurrikulumverwante modules/kursusse Vrywillige studentegroepe 

  in gemeenskapsbetrokkenheid

 Getal modules   Getal studente

Ekonomiese en  7 Studenteklubs en verenigings  5 000

Bestuurswetenskappe

Ingenieurswese, Bou-omgewing 

en Inligtingtegnologie 11 TuksRes 2 500

Opvoedkunde 8 Fakulteitshuise 2 000

Gesondheidswetenskappe 52 Verteenwoordigende Studenteraad 20

Geesteswetenskappe 29 Ander (beursverpligtinge, ens)  1 000

Regte 4 TOTAAL STUDENTE  10 520*

Natuur- en Landbouwetenskappe 29

Teologie 2

Veeartsenykunde 21

tOtAAL MODULes 163

tOtAAL stUDente 13 000

 * Hoewel meer as 10 500 studente vir vrywillige 

gemeenskapsbetrokkenheid geregistreer is, was slegs 25% van die 

totaal aktief betrokke



afgevaardigdes het Detroit en 
Philadelphia besoek. Vervolgens het 
drie konsultante van die firma U3 
Advisors van Philadelphia later in 
die jaar ’n besoek aan UP gebring 
wat befonds is met ’n toekenning 
van die Kresge-stigting. Die doel 
van die besoek was om UP raad 
te gee oor die opknapping van 
Hatfield en omliggende gebied met 
die ontwikkeling van die beoogde 
UP Hatfield-wyk. Die ontwikkeling 
van hierdie universiteitswyk sal die 
Hatfield- en Hillcrestkampusse met 
mekaar verbind en ’n navorsings- en 
sakekorridor in Tshwane skep. 

’n Merkwaardige kampusbesoek 
het UP se unieke infrastruktuur 
gekenmerk. Sy Eksellensie mnr 
Shigeyuki Hiroki, Ambassadeur van 
Japan, het die amptelike opening 
van die Sentrum vir Japanese Studies 
waargeneem. Die sentrum sal as 
spilpunt dien vir die bevordering van 
onderlinge begrip en samewerking 
tussen Suid-Afrika en Japan, en is die 
eerste in sy soort in Suid-Afrika.

Gemeenskapsbetrokkenheid
Die Universiteit het die grootste 
gemeenskapsbetrokkenheidsprogram 
van alle Suid-Afrikaanse universiteite. 
Ongeveer 15 500 studente werk 
by sowat 1 300 plekke van 
gemeenskapsleer. Nagenoeg 13 000 
studente verdien krediete in hulle 
onderskeie programme, terwyl ander 
aktiewe vrywilligers is. Op hierdie 
wyse lewer die Universiteit jaarliks 
’n wesenlike bydrae tot die plaaslike 
ekonomie, sowel as tot volhoubare 
sosio-ekonomiese opheffing van 
ondergedienste gemeenskappe.

Een van die leerpersele waar 
kurrikulêre gemeenskapsbetrokkenheid 
met werkgeïntegreerde leer (WIL) 
en praktiese werk oorvleuel, is die 
Mnisi-gemeenskapsprogram (MGP) 
in Bosbokrand, Mpumalanga, een 
van Suid-Afrika se 14 landelike 
armoedspunte. Die program, wat 
’n komponent van die praktyk-
gebaseerde Een Gesondheid-platform 
van die Fakulteit Veeartsenykunde 
uitmaak, bevorder multidissiplinêre 

Die UP-afdeling van Ingenieurs Sonder 
Grense (ISG-UP) was in 2015 die eerste 
wenners ooit van ISG-SA se toekenning 
vir Gemeenskapsbemagtiging deur 
Ingenieursuitnemendheid vir hulle projekte 
by die Kutumela Molefi Primêre Skool.

221
Getal institusionele  

samewerkings– 
ooreenkomste

224 
Nuwe ooreenkomste met 

nywerheidsvennote 
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samewerking en vennootskappe in 
die wisselwerking van produksie 
diere en wild en is gemik op die 
verbetering van omgewings-, diere- 
en mensegesondheid.

Die verskillende inisiatiewe van 
die MGP dra by tot die ontwikkeling 
van vaardighede en werkskepping 
in die gebied. ’n Voorbeeld hiervan 
is die Hluvukani-dierekliniek, ’n 
gesamentlike onderneming van UP en 
Mpumalanga Veeartsenydienste, wat 
aanvanklik veeartsenydienste na die 
gebied gebring het. Die kliniek maak 
deel uit van die kliniese opleiding van 
finalejaarstudente in veeartsenykunde 
en plattelandse uitreik. Lede van 
die gemeenskap help om die kliniek 
te bedryf en ontvang opleiding in 
’n reeks wetenskaplike metodes 
soos die identifikasie van diere en 
rekordhouding, verskillende tegnieke 
in die neem van monsters, opnames 
van plantegroei en skakeling met die 
gemeenskap.

Mnisi is ook een van die landelike 
gebiede waar die Afrivet Leerstoel in 

Primêre Dieregesondheidsorg (PDGS) 
in die Fakulteit Veeartsenykunde 
die PDGS-program aanbied wat 
kleinboere en veewagters in primêre 
dieregesondheidsorg oplei. Nie alleen 
bemagtig die program landelike 
gemeenskappe en hef hulle op 
nie, maar dit het ook ’n positiewe 
uitwerking op landelike ontwikkeling 
en voedselsekerheid, wat albei in die 
Nasionale Ontwikkelingsprogram as 
prioriteite geïdentifiseer is.

Nog voorbeelde wat ’n aanduiding 
gee van die verskeidenheid en 
omvang van die Universiteit se 
toewyding en pogings in hierdie 
verband is die volgende:

n  Die UP-afdeling van Ingenieurs 
Sonder Grense (ISG-UP) was 
in 2015 die eerste wenners ooit 
van ISG-SA se toekenning vir 
Gemeenskapsbemagtiging deur 
Ingenieursuitnemendheid vir hulle 
projekte by die Kutumela Molefi 
Primêre Skool.

n  Die Sentrum vir Kontekstuele 
Bediening van die Fakulteit Teologie 
by UP het in vennootskap met Unisa, 
die Stad Tshwane en die Tshwane 
Forum vir Haweloosheid, wat uit ’n 
aantal nie-regeringsorganisasies 
(NRO’s) bestaan, die Tshwane 
Spitsberaad oor Haweloses 
aangebied. Die Spitsberaad het 
sowat 400 hawelose mense, 
stadsbeamptes, politici, NRO’s, 
gemeenskaps- en godsdienswerkers 
en verteenwoordigers uit die privaat 
sektor byeengebring om oor die 
tema “Uitweë uit haweloosheid” te 
besin.

n  Tydens die viering van Afrika-
dag wat president Zuma by die 
Universiteit se Mamelodikampus 
gelei het, het UP erkenning ontvang 
vir sy pogings om maatskaplik 
deelnemend te wees en ’n positiewe 

uitwerking op die gemeenskap te 
hê. Die Premier van Gauteng, David 
Makhura, het melding gemaak van 
UP se buitengewone bydrae om 
die plaaslike gemeenskap en die 
regering toegang te gee tot geriewe 
van hoë gehalte vir kardinale 
gemeenskapsprogramme en 
ondersteuning.

n  In 2015 het die hoofde van 12 skole 
van die Gautengse Departement van 
Onderwys Tshwane-Suid-distrik 
se Leierskapontwikkelingsprogram 
deurloop. Leierskapontwikkeling 
is ook aangebied aan blinde 
en siggestremde sakeleiers 
van oral in die wêreld by wyse 
van opleidingsprogramme in 
samewerking met die internasionale 
organisasie Perkins en die Suid-
Afrikaanse Nasionale Raad vir 
Blindes. 
UP het ook sigbaar deelgeneem aan 

openbare veldtogte om maatskaplike 
bewustheid te skep aangaande 
aangeleenthede wat maatskaplike 
welsyn raak. ’n Tekenende voorbeeld 
hiervan is die Universiteit se reaksie 
op die brief van die Minister van 
Hoër Onderwys en Opleiding aan alle 
Visekanseliers waarin hy die voorvalle 
van vreemdelingehaat wat teen die  
middel van die jaar in die land 
opgeduik het, veroordeel en ’n beroep 
op hulle gedoen het om daarteen 
te waak. Die Universiteit en die 
Sentrum vir Menseregte het openbare 
verklarings uitgereik waarin hulle 
die voorkoms van vreemdelingehaat 
veroordeel. UP se VSR, die African 
Student Union en die verskillende 
studenteverenigings, fakulteits-
huise en koshuise het ’n antivreem-
delingehaat-week by UP georganiseer 
met verskeie aktiwiteite wat daarop 
gemik was om die boodskap van 
antivreemdelingehaat te versprei.
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IMMER 
VOORUIT … MET 
TRANSFORMASIE

IMMer voorUIt … Met transForMasIe

Inisiatiewe om UP te omvorm in ’n billike, 
inklusiewe en diverse universiteit word gerig 
deur ’n oorkoepelende raamwerk wat bekend 
staan as “UP se Reis van Verandering”. Die Reis 
van Verandering is geanker in die oortuiging dat 
transformasie die dryfveer van uitnemendheid is, en 
nie die teenoorgestelde daarvan nie. Op sy Reis van 
Verandering omarm die Universiteit transformasie 
heelhartig en entoesiasties.

Die Universiteit se strategiese oogmerk is om studentesukses te verbeter en transformasie 
te versterk.

UP Jaaroorsig 2015 | 43



Ons doelwit is om ’n inklusiewe 
en bemagtigende omgewing 
vry van enige diskriminasie 

te skep waarin personeel en studente 
kan floreer, en om die Universiteit 
se intellektuele, sosiale, werk- en 
studie-omgewings te verryk.

Formele beplanningsraamwerke 
help die leierskorps van fakulteite en 
steundiensdepartemente om hulle 
op transformasie toe te spits. Dit 
behels onder meer om teikens vir 
billike indiensneming te haal en om 
strategieë vir die werwing, behoud en 
ontwikkeling van personeel te beplan 
en te implementeer. 

Sleutelfokusareas rakende 
transformasie het in 2015 die volgende 
ingesluit:

Diversifikasie van die 
studentekorps
Gerig deur die besef van die waarde 
van ’n diverse studentekorps het die 
Universiteit deurlopend verhoudings 
met voornemende studente in 
diverse gemeenskappe uitgebou, die 
Universiteit aan hulle voorgestel en 
hulle aangemoedig om aansoek om 
toelating by UP te doen. Teenoor die 
708 skole wat UP in 2014 besoek het, 
is altesaam 829 skoolbesoeke in 2015 
onderneem. 

Potensiële studente het groot  
belangstelling getoon in 
ons JuniorTukkie-program, 
loopbaanuitstallings, ope dae en 
geleenthede tot finansiële bystand 
deur middel van die verskille UP-
beursskemas. Die Visekanselier en 
Rektor het ’n aantal skole besoek waar 
sy met die hoofde en leerders gesprek 
gevoer het. In 2015 was 60,28% van  
al ons studente swart, en die meerder-
heid van ons studente, naamlik 57%,  
is vroulik.
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Versnelling van 
personeeldiversiteit
Teikengerigte intervensies het vrugte 
afgewerp wat die diversifikasie van 
die Universiteit se personeelprofiel 
betref. Die persentasie swart 
personeellede in diens van die 
Universiteit in 2015 was 43,9%, 
vergeleke by 38,4% in 2014. In die 
steundienste was 55,2% van die 
personeel swart, wat die teiken 
van 51,7% oorskry het. Akademiese 
personeel het teen die einde van 
2015 uit 20,4% swart lede bestaan, 
wat eweneens hoër as die teiken 
van 19,3% was. Die Universiteit 
het nie alleen sy teikens vir Billike 
Indiensneming (BI) wat hy vir 2015 
gestel het, gehaal nie, maar het dit 
ook aansienlik gelig vir die tydperk 
2016-2020 van die nuwe BI-plan.

Die Nuwe Generasie 
Akademici-program (nGAP)
Die Departement van Hoër Onderwys 
en Opleiding se nGAP-inisiatief 
maak voorsiening vir die befondsing 
van aangewese akademiese poste 
ten einde verandering in die 
demografiese profiel van akademiese 
personeel in die hoëronderwyssektor 
aan te help. In 2015 is sewe poste 
deur middel van nGAP aan die 
Universiteit toegewys. Al sewe die 
poste is gevul, en al sewe is met 
swart kandidate gevul.

Re-a-bua
Re-a-bua (Sesotho vir “ons praat”) 
is ’n program van ope dialoog wat 
bedink is om “veilige ruimtes” te 
skep waarin personeel en studente 
kwessies kan aanspreek wat hulle 
moontlik nie in ’n formele omgewing 
met vrymoedigheid sal ophaal nie. 
Vanaf die instelling van Re-a-bua in 
September 2013 tot Augustus 2015 
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het altesaam 2 008 personeellede 
en sowat 300 studente daaraan 
deelgeneem.

Studentelewe, -kultuur en 
-leierskap
Die Platinum-leierskapsprogram is ’n 
doelgemaakte program wat ontwerp 
is om die leierskapsvaardighede van 
lede van die Verteenwoordigende 
Studenteraad (VSR) en ander 
sleutel-studentekomitees op te 
skerp. Die program bied opleiding 
aan studenteleiers op gebiede 
soos kulturele intelligensie, etiese 
en verantwoordelike leierskap, 
gemeenskapsbetrokkenheid en 
geslagsgeregtigheid, asook die nodige 
vaardighede om netelige kwessies 
soos seksisme en rassisme te begryp 
en die hoof te bied. Hierbenewens 
word verskillende deskundiges 
genooi om koshuisstudente oor 
verdraagsaamheid, begrip vir 
diversiteit en inklusiewe gedrag toe te 

spreek en hulle daarin op te lei.

’n Studentelewe-lekgotla
Onder die tema “Saam skep ons 
die ideale studentelewe” is ’n 
studentelewe-lekgotla in die 
tweede semester van 2015 gehou. 
By hierdie byeenkoms van 125 
studenteleiers en personeellede uit 
’n wye verskeidenheid strukture en 
agtergronde is die besprekings gewy 
aan ’n gedeelde visie vir studentelewe 
aan die Universiteit van Pretoria. 
Sterk klem is geplaas op wyses 
waarop die kampuslewe studente op 
akademiese gebied kan en behoort 
te ondersteun, en hoe studente na 
hulle studies kan groei en bydra. Die 
proses het waarderende onderhoude 
aan die een kant en kritiek aan die 
ander kant behels om uiteindelik te 
lei tot persoonlike verbintenisse en 
aanbevelings vir implementering. Die 
konsepraamwerk vir implementering 
is sedertdien ontwikkel en 

verantwoordelikhede is opgedra 
wat in verskillende departemente 
en strukture, waaronder die 
Senaatskomitee vir Studentelewe, 
aandag moet geniet.

Verrig Verskille Verskillend
Dit is ’n nuut ontwikkelde, 
inleidende module wat in 
2015 geloods is. Dit handel oor 
beginsels van niediskriminasie om 
studente toe te rus om aktiewe 
burgers te wees wat demokrasie 
en maatskaplike geregtigheid in 
die breër gemeenskap bevorder. 
Van kardinale belang in hierdie 
inisiatief is die verkenning van 
kritieke afdelings van die Suid-
Afrikaanse Grondwet en wat dit 
beteken om in ’n demokratiese 
gemeenskap te leef. Die module 
word in die tweede semester aanlyn 
vir eerstejaarstudente aangebied en 
inskrywing geskied op ’n vrywillige 
grondslag.
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GetAL KOntAKstUDente PeR RAsseGROeP in 2015
 voorgraads nagraads tOtAAL
Afrikaan  14 774 6 744 21 518

Gekleurd 886 348 1 234

Asiër  1 846 769 2 615

Wit  17 517 5 978 23 495

Nie meegedeel  178 112 290

tOtAAL 35 201 13 951 49 152

PRestAsie-AAnDUiDeRs  teiken Werklik  teiken   
  2015 2015  behaal
% Swart VG kontakstudente  ≥ 48% 50,13% √

% Swart NG kontakstudente*  ≥ 56,1% 56,84% √

% Swart personeel**  ≥ 41% 40,91% √

* HEMIS: Ekwivalente voltydse studente

** Departement van Arbeid se definisie van billike indiensneming

Totaal 
kontakstudente

49 152

28,4%
Nagraadse  

kontakstudente

56,4%
Swart nagraadse 
kontakstudente
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IMMER 
VOORUIT … 
MET FINANSIES

Die Universiteit van Pretoria se navigasiebakens is gehalte, toepaslikheid, diversiteit en 
volhoubaarheid.
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MovIng ForwarD … on FInances

Die Universiteit se finansiële bestuur is gefokus 
op die ondersteuning van sy strategiese doelwitte, 
wat sy finansiële stabiliteit insluit. Gedurende 
2015 het hierdie fokus die Universiteit in staat 
gestel om sy finansiële posisie, met inbegrip van sy 
finansiële stabiliteit, te handhaaf ten spyte daarvan 
dat sy belangrikste inkomstebron, naamlik die 
bloktoekennings wat deur die Staat befonds word, in 
reële waarde gedaal het en die toename in uitgawes 
hoër as die inflasiekoerse was.
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Finansiële state
Finansiële jaaroorsig vir 2015

Inkomste en uitgawes
Die Universiteit se algehele inkomste het gedurende die verslagtydperk met R429 miljoen tot R6 406 miljoen toegeneem.

Die belangrikste bron van inkomste is steeds die bloktoekenning wat die Universiteit van die Staat ontvang, 
tesame met die geoormerkte subsidies ten opsigte van veeartsenykunde, kliniese opleiding, grondfaseprogramme, 
navorsingsontwikkeling- en onderrigontwikkelingsinisiatiewe. Die bloktoekenning van R1,65 biljoen in 2015 (2014: R1,59 
biljoen) behels ’n styging van 3,8% teenoor 2014.

Die tweede inkomstebron, naamlik klasgelde, het met R262,97 miljoen toegeneem (2014: R99,55 miljoen). Klasgelde het 
gemiddeld met 9,5% toegeneem (2014: 9,5%). Die toename in klasgelde kan hoofsaaklik toegeskryf word aan hierdie 
gemiddelde styging, ’n toename in studentegetalle en die instelling van nuwe modules en programme. Die onderstaande 
tabel bied ’n samevatting van die Universiteit se inkomstebronne.

tOtALe inKOMste vAn Die UniveRsiteit vAn PRetORiA in 2015 en 2014

Bedryfsuitgawes het met 8,3% toegeneem (2014: 6,4%) van R4,8 biljoen in 2014 tot R5,2 biljoen in 2015. Die belangrikste 
bydraende faktore tot die toename in bedryfsuitgawes was personeelonkoste, depresiasie van bates, voorsiening vir 
slegte skuld en hoër bedryfsuitgawes in verband met munisipale dienste, eiendomsbelasting, elektroniese media and 
lisensies.

inkomste 2015 2014 verandering

 R (m) R (m) R (m)

Staatstoekennings 1 882 1 810  72 

Klasgelde 1 626 1 363  263 

Akkommodasie en maaltye 414 337  77 

Beleggingsinkomste – wins op verkope 561 762  (201)

Rente- en dividendinkomste  287 234  53 

Netto rente-inkomste op vastevoordeelplanne 33 42  (9) 

Inkomste uit kontrakte en dienste 1 414 1 273  141 

Donasies en skenkings 180 149  31

Wins op verkope van eiendom, masjinerie en toerusting – 6 (6)

Ander inkomste 9 1 8

totaal  6 406 5 977 429
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Beleggings
Die Universiteit het ’n gediversifiseerde beleggingsportefeulje wat deur die Raad se Beleggingskomitee bestuur word. 
Hieronder volg ’n grafiese uiteensetting van die Universiteit se struktuur met betrekking tot beleggingsaangeleenthede.

Die Universiteit se beleggingsfondse is saamgestel met drie oogmerke ten doel:
n  Om aan die Universiteit se korttermynvereistes te voldoen. Hierdie aanspreeklikhede het ’n maksimum termyn van  

24 maande. Die risikoprofiel beklemtoon die behoefte aan kapitaalbeskerming oor sodanige kort tydperke, terwyl ’n 
hoë mate van likiditeit voorsien moet word.

n  Om aan die Universiteit se langtermynverpligtinge (vyf jaar en langer) te voldoen. Die belangrikste vereiste is ’n goeie 
opbrengs in verhouding tot inflasie op die lang termyn.

n  Om te voorsien aan ’n spesiale klas langtermynverpligtinge ten opsigte van mediesefondsvoordele na aftrede. 

Die Universiteit rig sy beleggingsfilosofie ooreenkomstig die termyn van die aanspreeklikhede en die risikoprofiel. Met 
die oog hierop is drie beleggingsportefeuljes saamgestel:
n  Geldmark portefeulje
n  Langtermyn Kapitaal portefeulje
n  Voortgesette Mediese Fonds portefeulje

Algehele oorsig

Verantwoordelik vir 
beleggingstrategie volgens die 

mandaat deur die Raad goedgekeur

Verantwoordelik vir deurlopende 
monitering en implementering

Beleggingsverwante diensverskaffers

Raad

Beleggingskomitee

Bestuurskomitee

Beleggingsbestuurders BeleggingskonsultantBewaringsagente
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Die Universiteit volg ’n beleggingstrategie wat ’n balans handhaaf tussen Langtermyn Kapitaal en Geldmark portefeuljes 
ooreenkomstig die Universiteit se kontantvloeibehoeftes op grond van die bedryfskapitaalbegroting, wat die kontantvloei 
van wesenlike projekte oor ’n hernubare tydperk van 15 maande in ag neem.

Die onderstaande tabel bied ’n aanduiding van die Universiteit se deeglik gediversifiseerde beleggingsportefeulje oor die 
afgelope drie jaar.

UniveRsiteit se BeLeGGinGsPORteFeULJe

Slotsom
Die Universiteit van Pretoria het bevredigende resultate vir die finansiële jaar geëindig 31 Desember 2015 gerapporteer. 
Die ekonomiese omgewing het moeilik gebly, wat die vermoë om derdestroom-inkomste te verkry, veral in die vorm van 
skenkings, toekennings en beurse, in ’n sekere mate beperk het.

Die verswakking van die rand teenoor die dollar en die vereiste BTW-heffing op media het ook die koste van akademiese 
boeke, elektroniese media, sagtewarelisensies en navorsingstoerusting laat toeneem.

Die Universiteit het druk om klasgelde te verhoog in bedwang gehou deur toenames in bedryfskoste te beperk, ’n aantal 
inisiatiewe te loods om koste te bespaar en beleggingsopbrengste en ander derdestroom-inkomste aan te wend om die 
tekort te befonds.
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  2015  2014
  Rm  Rm
BAtes
nie-bedryfsbates

Eiendom, masjinerie en toerusting 
Ontasbare bates 
Uitgestelde belasting 
Beleggings beskikbaar vir verkoop
Belegging in geassosieerde maatskappye
Vastevoordeel pensioenplanbate
Vastevoordeel medieseplanbate
Vastevoordeel voorsorgfondsbate
Nie-bedryfslenings en ontvangbare rekenings

Bedryfsbates
Voorraad
Ontvangbare rekenings en vooruitbetalings
Kontant en kontantekwivalente

totale bates

eKWiteit en LAste
totale fondse 

nie-uitkeerbare reserwes 
Herwaardasie van belegging beskikbaar vir verkoop

Reserwefondse
Beperkte fondse 
Fondse deur Raad aangewys 
Onbeperkte fondse – onderrig en algemeen

nie-beherende belang

nie-bedryfslaste
Lenings
Groeplewensversekeringsaanspreeklikheid
Uitgestelde inkomste

Bedryfslaste
Betaalbare handelsbedrae, opgelope uitgawes en ander laste
Uitgestelde inkomste 
Studentedeposito’s 
Finansiële bruikhuurkontrakverpligting 
Agentskapsfondse

totale fondse en laste

Opgesomde Gekonsolideerde Staat van
Finansiële Posisie op 31 Desember 2015
   
  

  13 166  11 112 
  3 992 3 641 
  197 230 
  – 1 
  8 152 6 790 
  6 2 
   453 135 
   311 238 
   24 38 
   31 37 

  2 065 1 791 
  18 17 
  363 407 
  1 684 1 367 

  15 231 12 903 
    

  12 702 10 652 

   
  2 021 1 543 
   
  4 080 3 608 
  6 598 5 501 
  3 – 
    
  – (11) 
    
  884 692 
   – 22 
   38 42 
   846 628 
   
  1 645 1 570 
   675 640 
   658 599 
   259 286 
   – 1 
   53 44 

  15 231 12 903
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Opgesomde Gekonsolideerde Inkomstestaat 
vir die jaar geëindig 31 Desember 2015
 
 2015 2014
  Rm Rm
     
Bedryfsinkomste 5 516 4 933
Minus: Bedryfsuitgawes 5 204 4 809
Personeelonkoste 2 618 2 382
Ander bedryfsuitgawes 2 305 2 181
Depresiasie en amortisasie 281 246
    
netto bedryfsurplus 312 124
    
Inkomste uit beleggings 848 996
Netto rente-inkomste uit aftreeplanne  33 42
Ander inkomste 9 1
Wins op verkoop van eiendom, masjinerie en toerusting – 6
Finansieringsuitgawe – (9)
Kapitaalbesteding aangegaan (25) (21)
    
surplus voor belasting 1 177 1 139
Minus: Belasting (2) (1)
    
surplus vir die jaar 1 175 1 138
    
surplus vir die jaar toegeskryf aan: 1 175 1 138    
Universiteit van Pretoria 1 164 1 141
Nie-beherende belang 11 (3)
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Opgesomde Gekonsolideerde Staat van  
Omvattende Inkomste vir die jaar geëindig 31 Desember 2015

  2015 2014
  Rm Rm
     
surplus vir die jaar 1 175 1 138
   
Ander omvattende inkomste vir die jaar 886 (326)
   
Herberekenings op vastevoordeel mediese plan 74 (45)
Herberekenings op vastevoordeel pensioenplan 322 (97)
Herberekenings op vastevoordeel voorsorgplan  3 (6)
Herberekenings op groeplewensversekering 9 (2)

Items wat vervolgens na wins en verlies geherklassifiseer kan word
Aanpassing van billike waarde op beleggings vir verkoop beskikbaar 478 (176)
    
totale omvattende inkomste vir die jaar  2 061 812
   
totale omvattende inkomste toegeskryf aan:  2 061 812
Universiteit van Pretoria  2 050 815
Nie-beherende belang  11 (3) 
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Gekonsolideerde Staat van Ekwiteitsveranderinge 
vir die jaar geëindig 31 Desember 2015

 Onbeperkte  Ander fondse  Fondse vir eiendom, Beperkte fondse vir  Totaal

 bedryfsfonds deur Raad  masjinerie en studentehuisvesting

  toegewys en toerusting deur Raad  

  beperk toegewys en beperk

 Rm  Rm  Rm  Rm  Rm

saldo op 31-12-2013: krediet  – 5 920 4 113 (196) 9 837

 

Netto (afname)/toename in fondse   – 520 307 (12) 815

 Netto inkomste – surplus 107 934 6 94 1 141

 Ander omvattende inkomste  – (326) – – (326)

 Netto oordrag (na)/uit ander fondse (107) (88) 301 (106) –

      

saldo op 31-12-2014: krediet  – 6 440 4 420 (208) 10 652

 Netto inkomste – surplus  – 1 543 – – 1 543

 Raadsaangewese fondse – 4 302 1 199 – 5 501

 Beperkte fondse – 595 3 221 (208) 3 608

   

Netto (afname)/toename in fondse 3 1 750 299 (2) 2 050

 Netto inkomste – surplus  81 931 27 125 1 164

 Ander omvattende inkomste  – 886 – – 886

 Netto oordrag (na)/uit ander fondse (78) (67) 272 (127) –

   

saldo op 31-12-2015: krediet 3 8 190 4 719 (210) 12 702

 Nie-uitkeerbare reserwes – 2 021 – – 2 021

 Raadsaangewese fondse – 5 199 1 399 – 6 598

 Beperkte fondse – 970 3 320 (210) 4 080

 Onbeperkte fondse  3 – – – 3 
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