Universiteit van Pretoria Jaarboek 2016

Fakulteit Teologie
Welkom by die Fakulteit Teologie
Die missie van die Fakulteit Teologie is om die kerk, gemeenskap en wetenskap te dien, teen die agtergrond van
ons toegewydheid aan die Afrika-konteks en met sensitiwiteit vir bekommernisse van die verskillende Christelike
geloofstradisies. John Mbiti het eenmaal opgemerk: “Jy is omdat ons is, ons is omdat jy is.” Daarom is ons trots
daarop dat ons mense van oor die wêreld heen onder ons studente en alumni is.

Fakulteitsregulasies en -inligting
Die regulasies ten opsigte van grade wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan voor die aanvang
van die akademiese jaar in 2016 gewysig word.
Die Algemene Regulasies (G-regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit
word vereis dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sal wees. Onkunde betreffende hierdie
regulasies sal nie as 'n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.
Raadpleeg ook die Algemene Reëls en Inligting op die Jaarboek-webblad vir bykomende inligting.
1.

Algemeen
Die programme van die Fakulteit Teologie is gemik op teologiese opleiding met die oog op kerklike
bediening. Sommige daarvan bied algemeen-vormende teologiese opleiding wat deur kerke as basis gebruik
kan word vir eie-kerklike opleiding en vorming. Ander programme wat in samewerking met kerklike vennote
aangebied word, bied beide algemeen-vormende teologiese opleiding en kerk-spesifieke opleiding en
vorming.
Die programme kan ook in twee verdere groepe verdeel word:
(i) Dié wat op vroeë spesialisasie gemik is [MTh en PhD];
(ii) Dié wat breë, algemene opleiding aanbied tot op ’n redelike gevorderde vlak en eers daarna op ’n
spesialisasie- en navorsingsgebied toespits [BDiv, MDiv, MTh, wat na PhD lei].

2.

Keuring
Keuring vind plaas voor toelating tot enige graadprogram in dié Fakulteit. Studente wat aan die einde van die
eerste studiejaar nie voldoende modules slaag om tot die tweede studiejaar bevorder te word nie, moet
opnuut aansoek om toelating doen.

3.

Akademiese geletterdheid
Alle studente wat vir die eerste keer aan die Universiteit van Pretoria inskryf en alle nuwelingstudente wat vir
die eerste keer by die Fakulteit Teologie inskryf se akademiese geletterdheid sal aan die begin van die
akademiese jaar deur middel van hulle NSS-punte bepaal word.
Studente wat ’n graadprogram in Engels volg:
Die NSS Graad 12-Engelspunt sal gebruik word om te bepaal of studente in die Fakulteit Teologie vir die
akademiesegeletterdheidsmodules (ALL 110 en ALL 120 in Engels) sal registreer.

●

Huistaal: Studente wat ’n 4 of laer behaal het, registreer vir ALL 110 en ALL 120.
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●

Eerste Addisionele Taal: Studente wat ’n 5 of laer behaal het, registreer vir ALL 110 en ALL 120.
Studente wat ’n graadprogram in Afrikaans volg: Die NSS Graad 12-Afrikaanspunt sal gebruik word om
te bepaal of studente in die Fakulteit Teologie vir die akademiesegeletterdheidsmodules (VAG 110 en VAG
120 in Afrikaans) sal registreer.

●

Huistaal: Studente wat ’n 4 of laer behaal het, registreer vir VAG 110 en VAG 120.
Alle studente moet VAG 120 slaag as deel van die voorgeskrewe leerplan. Hierdie modules moet geslaag
word om die kwalifikasie te kan verwerf.
Let wel: Graad 12-eksamen verwys na die Nasionale Senior Sertifikaat-eindeksamen.

4.

Eksamentoelatings- en slaagvereistes
Om tot die eksamen in ’n module toegelaat te word, moet ’n student ’n prestasiepunt van minstens 40%
behaal, met uitsondering van eerstesemester-modules op vlak 100 waar minstens 30% vereis word. Behalwe
waar hoër vereistes in fakulteitsregulasies gestel word, word ’n subminimum van minstens 40% in die
eksamen in elke module vereis.
Sou die student nie die vereiste subminimum behaal nie, kan die dosent ’n hereksamen toestaan indien die
gemiddeld van die semesterpunt en die eksamenpunt hoër as 40% is.
Om in ’n module te slaag, moet ’n student ’n finale punt van minstens 50% behaal. Die slaagsyfer vir
miniverhandelings is minstens 50%. Die bepalings van Algemene Regulasie G.39 ten opsigte van
slaagvereistes vir verhandelings is mutatis mutandis ook op miniverhandelings van toepassing.

4.1

Subminima in eksamenvraestelle
Subminima wat in eksamenvraestelle vereis word (indien enige), verskyn onder die regulasies van die
betrokke graad en in die leerplanne van die modules.

4.2

Eksamens
Die eksamens vir semestermodules vind aan die einde van die semesters plaas.
Die eksamens vir jaarmodules vind gedurende Oktober/November plaas, behalwe waar sulke modules binne
’n blokstelsel aangebied word, in welke geval die eksamens aan die einde van die betrokke blokke plaasvind.
Dit is elke student se verantwoordelikheid om op die amptelike eksamenrooster vas te stel wanneer sy/haar
modules geskryf word.
Geen selfone of enige ander elektroniese kommunikasiemiddele word in die toets- of eksamenlokale
toegelaat nie.

4.3

Aanvullende eksaminering
Die eksaminatore kan ’n student na aflegging van ’n eksamen en voor bekendmaking van die
eksamenuitslae oproep om ’n aanvullende eksamen oor bepaalde aspekte van die werk van ’n module af te
lê.

4.4

Hernasien van eksamenantwoordstelle (Sien ook Alg.Reg. G.14)
Departemente gee na eksaminering terugvoering aan studente oor die raamwerk wat eksaminatore tydens
eksaminering gebruik. Die wyse waarop hierdie terugvoering geskied, word deur die Departementshoofde
bepaal. Studente kan binne 14 kalenderdae na die aanvang van lesings in die volgende semester aansoek
doen om die hernasien van ’n antwoordstel. Na betaling van die voorgeskrewe gelde, sal die antwoordstel
hernagesien word deur ’n eksaminator wat deur die betrokke departementshoof aangewys is.
Indien die hereksamen in die betrokke module reeds afgelê is wanneer die uitslag van die hernasien bekend
word, sal ’n hereksamen nie aan ’n student toegestaan word op grond van die uitslae van die hernasien nie.
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4.5

Hereksamens
(a)

Hereksamens vind na afloop van die eksamens plaas, soos gereël deur die Dekaan.

(b)

Om in die hereksamen te slaag, moet ’n student minstens 50% behaal – die semesterpunt tel nie.

(c)

Die hoogste finale persentasie wat in ’n hereksamen aan ’n student toegeken kan word, is 50%.

(d) Alle studente met ’n finale punt van 40-49% kwalifiseer om ’n hereksamen te skryf. Daar is nie ’n
verdere geleentheid op ’n hereksamen indien ’n student om welke rede ook al die hereksamen nie op die
geskeduleerde dag aflê nie.
4.6

Siekte-/buitengewone eksamens
'n Student wat nie op die geskeduleerde eksamendag sy/haar vraestel skryf nie, kan vir 'n siekte/buitengewone eksamen by Studenteadministrasie aansoek doen. Elke geval word deur die
Departementshoof in oorleg met die Dekaan oorweeg. Dosente mag nie self reëlings tref met studente oor
die toestaan van hierdie kategorie van eksamen nie. Die onus berus op die student om vas te stel of sy/haar
aansoek suksesvol was. Indien die aansoek suksesvol was, moet die student die buitengewone eksamen
tydens die hereksamen aflê. Sodanige student kan dan nie vir 'n verdere hereksamen kwalifiseer nie.
Aansoeke vergesel van 'n geldige mediese sertifikaat moet by Studenteadministrasie ingedien word nie later
nie as drie werksdae nadat die eksamen in die module geskryf moes word. Die geykte verskoning van
“verslaap” of “rooster verkeerd gelees” word nie aanvaar nie.
'n Student wat toestemming verkry het om 'n siekte-/buitengewone eksamen af te lê en dan afwesig is,
kwalifiseer nie vir enige verdere sodanige aansoek nie.

4.7

Spesiale eksamen
'n Finalejaarstudent wat aan al die vereistes vir die graad voldoen het, met uitsondering van hoogstens vier
semestermodules of twee jaarmodules waarin hy of sy 'n finale punt van minstens 40% behaal het, kan
volgens die oordeel van die Dekaan en die departementshoof toegelaat word tot 'n spesiale eksamen
voordat geskeduleerde eksamens in die betrokke modules afgeneem word. Sien Algemene Regulasies G12.4
en G12.6.

4.8

Klasbywoning
Klasbywoning in alle modules en vir die volle duur van die voorgraadse programme is verpligtend vir alle
studente. Die vakhoof vir 'n spesifieke module moet die bywoningsvereistes van die bepaalde module in die
studiegids uiteensit asook hoe klasbywoning gemonitor sal word. 'n Student kan toelating tot die eksamen
geweier word in 'n bepaalde module indien hy/sy nie voldoen het aan die gepubliseerde bywoningsvereistes
vir daardie module nie.

5.

Toetsbeleid

5.1

Semestertoetse
Daar sal minstens twee evalueringsgeleenthede per semestermodule wees.
Geskeduleerde datums van amptelike semestertoetse mag alleenlik verander word met die instemming van
al die aanwesige lede van 'n klasgroep tydens 'n geskeduleerde lesing. Indien hierdie verskuiwing plaasvind,
berus die onus op elke student om te verseker dat hy/sy bewus is van die verandering.
'n Student is geregtig op insae in antwoordstelle, maar nie op die hermerk van toetsantwoordstelle deur die
dosent of 'n eksterne eksaminator nie.

5.2

Siektetoetse
'n Student wat 'n amptelike semestertoets nie op die geskeduleerde dag en tyd kan skryf nie, moet skriftelik
aansoek doen om 'n siekte- of buitengewone toets te skryf.
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Aansoeke moet skriftelik vooraf by die dosent wat vir die module verantwoordelik is of by die betrokke
departementele sekretaresse, ingedien word of binne drie werksdae na die datum van die toets.
In die geval van siekte, moet 'n mediese sertifikaat by die dosent of departementele sekretaresse ingedien
word. Die mediese sertifikaat moet spesifiek aandui dat die student volgens die dokter se oordeel, nie in
staat was om vir die toets voor te berei of dit te skryf nie weens die siektetoestand.
'n Student wat toestemming gekry het om 'n siekte- of buitengewone toets af te lê en dan afwesig is,
kwalifiseer nie vir enige verdere sodanige toets nie.
5.3

Bekendmaking van toets- en eksamenpunte
Dosente sal studente inlig oor waar toetsantwoordstelle beskikbaar sal wees. Die dosent sal by wyse van 'n
skriftelike memorandum of klasbespreking terugvoering aan studente oor die semestertoets gee.
Finale eksamenpunte word deur Studenteadministrasie gepubliseer. Dosente sal vooraf aan studente
bekend maak op welke dag daar insae in eksamenvraestelle plaasvind.
Dosente is geregtig om eksamenantwoordstelle binne een jaar na verstryking van die betrokke
eksamensessie te vernietig.

5.4

Hantering van probleme
'n Student met ’n probleem moet eerstens vasstel of dit verband hou met sy registrasie aan die universiteit
of 'n moduleregistrasie in welke geval Studenteadministrasie gekontak moet word.
'n Probleem wat betrekking het op die inhoud van 'n bepaalde module moet eerstens met die betrokke
dosent opgeneem word. Indien die probleem nie daar opgelos kan word nie, word die betrokke
departementshoof gespreek en daarna die Dekaan, indien nodig.
Studente kan die dosent, departementshoof of dekaan spreek deur vooraf 'n afspraak tydens hulle
spreekure te maak.
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Voorgraadse Dipl/Sert
Universiteitsdiploma Teologie (06120002)
Duur van studie

3 jaar

Programinligting
Hierdie program bied algemene teologiese opleiding aan studente wat die Nasionale Senior Sertifikaat geslaag
het vir Diplomastudies. Dit bied ’n basis vir eie-kerklike programme, vorming en praktiese opleiding met die oog
op Woordbediening.
’n Vaste leergang word voorgeskryf.
Die program word slegs in Engels aangebied.
Die student wat vir hierdie program inskryf, moet sy of haar leergang aan die begin van elke akademiese jaar
aan die Programkoördineerder vir goedkeuring voorlê.
Die diploma in Teologie bestaan uit dieselfde vakke as vir die twee graadprogramme in Teologie en studente wat
goed presteer, kan moontlik tot nagraadse studie toegelaat word.

Toelatingsvereistes
●

●

Die volgende persone sal vir toelating orweeg word: 'n kandidaat wat oor 'n sertifikaat beskik wat deur die
Universiteit as gelykstaande aan die vereiste Gr12- sertifikaat met toelating vir graaddoeleindes aanvaar word;
'n kandidaat wat 'n gegradueerde van 'n ander tersiêre instelling is of die status van 'n gegradueerde van so 'n
instelling geniet;en 'n kandidaat wat 'n gegradueerde van 'n ander fakulteit van die Universiteit van Pretoria is.
Lewensoriëntering word uitgesluit by die berekening van die TPT.

Minimum vereistes vir 2017
Prestasievlak
Afrikaans of Engels
NSS/IEB
HIGCSE
AS-Level
3

4

E

A-Level
E

TPT
22
(20-21 toelating
op grond van
die NBT)

Ander programspesifieke inligting
Notas:
●
●

●

●

Die modules waarna verwys word, is semestermodules.
ALL 110 en ALL 120 moet gedurende die eerste studiejaar van die program afgehandel word as deel van die
voorgeskrewe leerplan.
Rekenaargeletterdheid: Die volgende modules gedurende die eerste jaar van studie afgehandel word: AIM 111
en AIM 121.
Indien hierdie program aan ’n seminarie of kollege gevolg word (in navolging van ’n ooreenkoms tussen so ’n
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●
●

●
●

instelling en die Universiteit van Pretoria), word die semestermodules tydens dieselfde registrasieperiode
aangebied.
Sekere modules is ’n voorvereiste vir latere modules.
Indien daar nie genoeg studente vir ’n module inskryf ten einde die aanbieding daarvan ekonomies te
regverdig nie, kan die Dekaan besluit om so ’n module te onttrek. Studente sal betyds van so ’n besluit ingelig
word, sodat hulle vir ’n ander module kan inskryf.
Die onderrigrooster moet in aanmerking geneem word.
’n Student mag die getal modules per studiejaar met twee semestermodules of een jaarmodule oorskry, mits
die Dekaan dit goedkeur.

Eksamens en slaagvereistes
Spesiale eksamens
Sien Algemene Regulasies G.12.4 en G.12.6.
’n Student wat aan al die vereistes vir die diploma voldoen het met uitsondering van hoogstens vier
kwartaalmodules, twee semestermodules of een jaarmodule waarin hy of sy ’n gesamentlike syfer van minstens
40% behaal het, mag toegelaat word om aan die einde van die daaropvolgende semester ’n spesiale eksamen in
die betrokke modules af te lê.

Bevordering tot volgende studiejaar
(i) Om tot die tweede studiejaar toegelaat te word, moet ’n student minstens 8 semestermodules slaag, tensy die
Dekaan anders beslis.
(ii) Om tot die derde studiejaar toegelaat te word, moet ’n student in minstens 21 semestermodules slaag, tensy
die Dekaan anders beslis.
Akademiese uitsluiting
Die Dekaan mag op aanbeveling van die betrokke fakulteitskomitee, ’n student akademies uitsluit deur die
registrasie vir die bepaalde jaar of vir die volgende jaar te beëindig, indien hy of sy nie aan die gestelde
minimum vereistes voldoen nie. U mag teen akademiese uitsluiting appelleer, maar dis wenslik om enige
probleme so gou moontlik op te los. Raadpleeg u dosent sodra u probleme met u studies ondervind.

Slaag met lof
Die diploma word met lof aan ‘n student toegeken wat ten minste ‘n gemiddeld van 75% (GPA) in al die
voorgeskrewe modules van die finale jaar behaal op voorwaarde dat nie een van die modules voorheen gedruip
is nie en dat die program binne die voorgeskrewe minimum tydperk voltooi is.
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Voorgraadse Grade
BDiv Teologie (06130005)
Duur van studie

4 jaar

Programinligting
Hierdie program het ten doel om kerklike teologiese opleiding én vorming te verskaf en behels twee aspekte,
naamlik ’n algemeen-kerklike aspek en ’n kerkspesifieke aspek.
Die struktuur van die program word bepaal deur ’n balans tussen (1) die Bybelwetenskaplike, (2) historiessistematiese en (3) toegepaste dimensies van die Teologie.
Die uitkoms waarop die program gerig is, is teoreties-onderlegde praktiese vorming met die oog op 'n breë
spektrum van kerklike bediening. Vir hierdie doel word ’n sekere deel van die program in samewerking met
kerklike vennote wat die program ondersteun, aangebied.
’n Student wat vir hierdie program registreer, moet aan die begin van elke jaar sy of haar leergang aan die
Dekaan vir goedkeuring voorlê.

Toelatingsvereistes
●

●

Ten einde te kan registreer vir die studieprogramme moet kandidate voldoen aan die
minimum NSS/IEB/Cambridge-vereistes vir tersiêre studie sowel as aan die minimum vereistes van
die betrokke studieprogram.
Lewensoriëntering word uitgesluit by die berekening van die TPT.

Minimum vereistes vir 2016
Prestasievlak
Afrikaans of English
NSS/IEB

4

HIGCSE

3

TPT
AS-Level A-Level

D

D

25
(23-24
toelating
op grond
van NBT)

Ander programspesifieke inligting
Notas:
●

●

●

Akademiese geletterdheid: Ingevolge 1.1.1 (bl. 6) moet VAG 110 en VAG 120 gedurende die eerste studiejaar
van die program afgehandel word. VAG 110 is nie verpligtend as die kandidaat op grond van die NSS-simbool
vir Afrikaans vrygestel is nie. Alle studente moet VAG 120 slaag as deel van die voorgeskrewe leerplan.
Rekenaargeletterdheid: In ooreenstemming met T.1(c) moet die volgende module gedurende die eerste jaar
van studie afgehandel word: AIM 101 of AIM 102 (of AIM 111 en AIM 121).
Indien daar nie genoeg studente vir ’n keusemodule inskryf ten einde die aanbieding daarvan ekonomies te
regverdig nie, kan die Dekaan besluit om so ’n module te onttrek. Studente sal betyds van so ’n besluit ingelig
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●

●

●
●

word, sodat hulle vir ’n ander module kan inskryf.
’n Student mag die getal modules per studiejaar met twee semestermodules of een jaarmodule oorskry, mits
die Dekaan dit goedkeur.
Hoogstens twee semestermodules uit ’n ander fakulteit mag deur die Dekaan goedgekeur word op voorwaarde
dat dit voldoende krediete verteenwoordig en nie aangebied is vir ’n graad wat reeds toegeken is nie.
CYE word nie in ag geneem nie.
OST 410 behels ’n onafhanklike studie oor ’n onderwerp in enige van die vakke van die BTh-leergang
(Praktykvorming uitgesluit) onder leiding van ’n dosent van die betrokke departement.

Eksamens en slaagvereistes
Spesiale eksamen
Sien Algemene Regulasies G.12.4 en G.12.6.
’n Student wat aan al die vereistes vir die graad voldoen het met uitsondering van hoogstens twee
semestermodules of een jaarmodule waarin hy of sy ’n gesamentlike syfer van minstens 40% behaal het, mag
toegelaat word om aan die einde van die daaropvolgende semester ’n spesiale eksamen in die betrokke modules
af te lê.

Bevordering tot volgende studiejaar
1. Om tot modules van die tweede studiejaar toegelaat te word, moet ’n student in minstens sewe
semestermodules slaag, tensy die Dekaan anders beslis.
2. Om tot modules van die derde studiejaar toegelaat te word, moet ’n student in minstens 15 semestermodules
slaag, waarby ingesluit Grieks 110 en 120 en Hebreeus 110 en 120, tensy die Dekaan anders beslis.
3. Om tot modules van die vierde studiejaar toegelaat te word, moet ’n student 24 semestermodules slaag,
waarby ingesluit Grieks 210 en 220 en Hebreeus 210 en 220, tensy die Dekaan anders beslis.
Akademiese uitsluiting
Die Dekaan mag op aanbeveling van die betrokke fakulteitskomitee, ’n student akademies uitsluit deur die
registrasie vir die bepaalde jaar of vir die volgende jaar te beëindig, indien hy/sy nie aan die minimum vereistes
voldoen nie. U mag teen akademiese uitsluiting appelleer, maar dit is wenslik om enige probleme so gou
moontlik op te los. Raadpleeg u dosent sodra u probleme met u studies ondervind.

Slaag met lof
Die graad word met lof aan ‘n student toegeken wat ten minste ‘n gemiddelde van 75% (GPA) in al die
voorgeskrewe modules van die finale jaar behaal het en 75% in die onafhanklike studie (OST 410), op
voorwaarde dat nie een van die modules voorheen gedruip is nie en dat die program binne die voorgeskrewe
minimum tydperk voltooi is.

BTh Teologie (06130006)
Duur van studie

3 jaar

Programinligting
Hierdie program het ten doel om algemene teologiese opleiding aan studente te verskaf wat die Nasionale Senior
Sertifikaat geslaag het vir graadstudies. Dit bied ’n basis vir eie-kerklike programme, vorming en praktiese
opleiding met die oog op Woordbediening.
’n Vaste leergang met beperkte keuses word voorgeskryf. ’n Student wat vir hierdie program wil registreer, moet
aan die begin van elke akademiese jaar sy of haar leergang aan die Programkoördineerder vir goedkeuring
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voorlê.

Toelatingsvereistes
●

●

Ten einde te kan registreer vir die studieprogramme moet kandidate voldoen aan die
minimum NSS/IEB/Cambridge-vereistes vir tersiêre studie sowel as aan die minimum vereistes van
die betrokke studieprogram.
Lewensoriëntering word uitgesluit by die berekening van die TPT.

Minimum vereistes vir 2016
Prestasievlak
Afrikaans of English
NSS/IEB

4

HIGCSE

3

TPT
AS-Level A-Level

D

D

25
(23-24
toelating
op grond
van NBT)

Ander programspesifieke inligting
Notas:
●

●

●

●

●

●
●

Akademiese geletterdheid: VAG 110 (nie verpligtend as die kandidaat op grond van die NSS-simbool vir
Afrikaans vrygestel is nie) en VAG 120 moet gedurende die eerste studiejaar van die program afgehandel word.
Alle studente moet VAG 120 slaag as deel van die voorgeskrewe leerplan.
Rekenaargeletterdheid: Die volgende modules moet gedurende die eerste jaar van studie afgehandel word: AIM
101 of AIM 102 (of AIM 111 en AIM 121).
Indien daar nie genoeg studente vir ’n keusemodule inskryf ten einde die aanbieding daarvan ekonomies te
regverdig nie, kan die Dekaan besluit om so ’n module te onttrek. Studente sal betyds van so ’n besluit ingelig
word, sodat hulle vir ’n ander module kan inskryf.
’n Student mag die getal modules per studiejaar met twee semestermodules of een jaarmodule oorskry, mits
die Dekaan dit goedkeur.
Hoogstens twee semestermodules uit ’n ander fakulteit mag deur die Dekaan goedgekeur word op voorwaarde
dat dit voldoende krediete verteenwoordig en nie aangebied is vir ’n graad wat reeds toegeken is nie.
CYE word nie in ag geneem nie.
OST410 behels ’n onafhanklike studie oor ’n onderwerp in enige van die vakke van die BTh-leergang
(Praktykvorming uitgesluit) onder leiding van ’n dosent van die betrokke departement.

Eksamens en slaagvereistes
Spesiale eksamen
Sien Algemene Regulasies G.12.4 en G.12.6.
’n Student wat aan al die vereistes vir die graad voldoen het met uitsondering van hoogstens twee
semestermodules of een jaarmodule waarin hy of sy ’n gesamentlike syfer van minstens 40% behaal het, mag
toegelaat word om aan die einde van die daaropvolgende semester ’n spesiale eksamen in die betrokke modules
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af te lê.

Bevordering tot volgende studiejaar
1. Om tot modules van die tweede studiejaar toegelaat te word, moet ’n student in minstens sewe
semestermodules slaag, tensy die Dekaan anders beslis.
2. Om tot modules van die derde studiejaar toegelaat te word, moet ’n student in minstens 15 semestermodules
slaag, waarby ingesluit Grieks 110 en 120 en Hebreeus 110 en 120, tensy die Dekaan anders beslis.
3. Om tot modules van die vierde studiejaar toegelaat te word, moet ’n student 24 semestermodules slaag,
waarby ingesluit Grieks 210 en 220 en Hebreeus 210 en 220, tensy die Dekaan anders beslis.
Akademiese uitsluiting
Die Dekaan mag op aanbeveling van die betrokke fakulteitskomitee, ’n student akademies uitsluit deur die
registrasie vir die bepaalde jaar of vir die volgende jaar te beëindig, indien hy/sy nie aan die minimum vereistes
voldoen nie. U mag teen akademiese uitsluiting appelleer.

Slaag met lof
Die graad word met lof aan ‘n student toegeken wat ten minste ‘n gemiddelde van 75% (GPA) in al die
voorgeskrewe modules van die finale jaar behaal het en 75% in die onafhanklike studie (OST 410), op
voorwaarde dat nie een van die modules voorheen gedruip is nie en dat die program binne die voorgeskrewe
minimum tydperk voltooi is.
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Honneurs
BThHons Dogmatiek en Christelike Etiek (06246002)
Duur van studie

1 jaar

Programinligting
Hierdie program wil aan die student wat daarvoor kwalifiseer die moontlikheid bied om in ’n spesifieke veld (of
velde) van die Teologie en op ’n eerste nagraadse vlak gespesialiseerde kennis, vaardigheid en toegepaste
kundigheid te verwerf.
Die BAHons (Teologie)-graad (aangebied tot 2015) of die BThHons (vanaf 2016) word aan ’n student toegeken
indien aan die volgende minimum studietydperk voldoen is: Een akademiese jaar nadat die kwalifikasie verwerf
is op grond waarvan toelating tot die studie verkry is.
Sien ook Algemene Regulasie G.22.

Addisionele vereistes
i. Die vak wat gekies word (behalwe in die geval van Teologiese Studies), sluit aan by ’n hoofvak in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak. Indien dit vanweë die
eerste graad se struktuur nie moontlik is nie, moet die programbestuurder die vakkeuse goedkeur.
ii. Hebreeus op 100-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap 731 gekies word.
iii. Grieks op 100-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap 731 gekies word.
iv. Kandidate wat die Diploma in Teologie sowel as die geakkrediteerde drie-jarige diplomas in Teologie
(aangebied deur erkende privaat teologiese inrigtings), met ’n gemiddelde punt van ten minste 60%
afgehandel het, mag aansoek doen. Toelating sal geskied op grond van assessering deur die
departementshoof en op aanbeveling van die Dekaan met die goedkeuring van die Senaat.
v. In buitengewone gevalle kan die Dekaan toegespitste fundamentele elemente goedkeur wat suksesvol
afgehandel moet word alvorens toelating oorweeg sal word.

Ander programspesifieke inligting
Let wel: Die bywonings- en selfstudiekomponent word in oorleg met die Departementshoof bepaal.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op honneursgrade in die fakulteit
Behoudens uitsonderings wat die Dekaan op aanbeveling van die departementshoof goedkeur, kan 'n student
hom of haar nie meer as twee maal vir die honneurseksamen in dieselfde module aanmeld nie. 'n
Persentasiepunt word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens
75% as slaag met lof.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.

Universiteit van Pretoria Jaarboek 2016 | www.up.ac.za | 21:11:25 08/05/2021 | Bladsy 11 van 179

Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.

Slaag met lof
Die graad word met lof aan ? student toegeken wat ten minste 'n geweegde gemiddelde van 75% (GPA) in al die
voorgeskrewe modules behaal het, op voorwaarde dat nie een van die modules voorheen gedruip is nie en dat
die program binne die voorgeskrewe minimum tydperk voltooi is.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

BThHons Godsdiens- en Sendingwetenskap (06246012)
Duur van studie

1 jaar
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Programinligting
Hierdie program wil aan die student wat daarvoor kwalifiseer die moontlikheid bied om in ’n spesifieke veld (of
velde) van die Teologie en op ’n eerste nagraadse vlak gespesialiseerde kennis, vaardigheid en toegepaste
kundigheid te verwerf.
Die BAHons (Teologie)-graad (aangebied tot 2015) of die BThHons (vanaf 2016) word aan ’n student toegeken
indien aan die volgende minimum studietydperk voldoen is: Een akademiese jaar nadat die kwalifikasie verwerf
is op grond waarvan toelating tot die studie verkry is.
Sien ook Algemene Regulasie G.22.

Toelatingsvereistes
Subject to the stipulations of General Regulations G.1.3, G.16 and G.62, a candidate must be in possession of the
three year BTh degree or a three year BA (Theology) degree or an equivalent qualification (as denoted by the
Faculty Council) for admission to the BThHons degree studies.

Addisionele vereistes
i. Die vak wat gekies word (behalwe in die geval van Teologiese Studies), sluit aan by ’n hoofvak in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak. Indien dit vanweë die
eerste graad se struktuur nie moontlik is nie, moet die programbestuurder die vakkeuse goedkeur.
ii. Hebreeus op 100-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap 731 gekies word.
iii. Grieks op 100-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap 731 gekies word.
iv. Kandidate wat die Diploma in Teologie sowel as die geakkrediteerde drie-jarige diplomas in Teologie
(aangebied deur erkende privaat teologiese inrigtings), met ’n gemiddelde punt van ten minste 60%
afgehandel het, mag aansoek doen. Toelating sal geskied op grond van assessering deur die
departementshoof en op aanbeveling van die Dekaan met die goedkeuring van die Senaat.
v. In buitengewone gevalle kan die Dekaan toegespitste fundamentele elemente goedkeur wat suksesvol
afgehandel moet word alvorens toelating oorweeg sal word.

Ander programspesifieke inligting
Let wel: Die bywonings- en selfstudiekomponent word in oorleg met die Departementshoof bepaal.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op honneursgrade in die fakulteit
Behoudens uitsonderings wat die Dekaan op aanbeveling van die departementshoof goedkeur, kan 'n student
hom of haar nie meer as twee maal vir die honneurseksamen in dieselfde module aanmeld nie. 'n
Persentasiepunt word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens
75% as slaag met lof.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
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wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.

Slaag met lof
Die graad word met lof aan ? student toegeken wat ten minste 'n geweegde gemiddelde van 75% (GPA) in al die
voorgeskrewe modules behaal het, op voorwaarde dat nie een van die modules voorheen gedruip is nie en dat
die program binne die voorgeskrewe minimum tydperk voltooi is.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

BThHons Kerkgeskiedenis en Kerkreg (06246022)
Duur van studie

1 jaar

Programinligting
Hierdie program wil aan die student wat daarvoor kwalifiseer die moontlikheid bied om in ’n spesifieke veld (of
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velde) van die Teologie en op ’n eerste nagraadse vlak gespesialiseerde kennis, vaardigheid en toegepaste
kundigheid te verwerf.
Die BAHons (Teologie)-graad (aangebied tot 2015) of die BThHons (vanaf 2016) word aan ’n student toegeken
indien aan die volgende minimum studietydperk voldoen is: Een akademiese jaar nadat die kwalifikasie verwerf
is op grond waarvan toelating tot die studie verkry is.
Sien ook Algemene Regulasie G.22.

Addisionele vereistes
i. Die vak wat gekies word (behalwe in die geval van Teologiese Studies), sluit aan by ’n hoofvak in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak. Indien dit vanweë die
eerste graad se struktuur nie moontlik is nie, moet die programbestuurder die vakkeuse goedkeur.
ii. Hebreeus op 100-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap 731 gekies word.
iii. Grieks op 100-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap 731 gekies word.
iv. Kandidate wat die Diploma in Teologie sowel as die geakkrediteerde drie-jarige diplomas in Teologie
(aangebied deur erkende privaat teologiese inrigtings), met ’n gemiddelde punt van ten minste 60%
afgehandel het, mag aansoek doen. Toelating sal geskied op grond van assessering deur die
departementshoof en op aanbeveling van die Dekaan met die goedkeuring van die Senaat.
v. In buitengewone gevalle kan die Dekaan toegespitste fundamentele elemente goedkeur wat suksesvol
afgehandel moet word alvorens toelating oorweeg sal word.

Ander programspesifieke inligting
Let wel: Die bywonings- en selfstudiekomponent word in oorleg met die Departementshoof bepaal.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op honneursgrade in die fakulteit
Behoudens uitsonderings wat die Dekaan op aanbeveling van die departementshoof goedkeur, kan 'n student
hom of haar nie meer as twee maal vir die honneurseksamen in dieselfde module aanmeld nie. 'n
Persentasiepunt word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens
75% as slaag met lof.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
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Slaag met lof
Die graad word met lof aan ? student toegeken wat ten minste 'n geweegde gemiddelde van 75% (GPA) in al die
voorgeskrewe modules behaal het, op voorwaarde dat nie een van die modules voorheen gedruip is nie en dat
die program binne die voorgeskrewe minimum tydperk voltooi is.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

BThHons Nuwe- Testamentiese Wetenskap (06246032)
Duur van studie

1 jaar

Programinligting
Hierdie program wil aan die student wat daarvoor kwalifiseer die moontlikheid bied om in ’n spesifieke veld (of
velde) van die Teologie en op ’n eerste nagraadse vlak gespesialiseerde kennis, vaardigheid en toegepaste
kundigheid te verwerf.
Die BAHons (Teologie)-graad (aangebied tot 2015) of die BThHons (vanaf 2016) word aan ’n student toegeken
indien aan die volgende minimum studietydperk voldoen is: Een akademiese jaar nadat die kwalifikasie verwerf
is op grond waarvan toelating tot die studie verkry is.
Sien ook Algemene Regulasie G.22.
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Addisionele vereistes
i. Die vak wat gekies word (behalwe in die geval van Teologiese Studies), sluit aan by ’n hoofvak in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak. Indien dit vanweë die
eerste graad se struktuur nie moontlik is nie, moet die programbestuurder die vakkeuse goedkeur.
ii. Hebreeus op 100-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap 731 gekies word.
iii. Grieks op 100-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap 731 gekies word.
iv. Kandidate wat die Diploma in Teologie sowel as die geakkrediteerde drie-jarige diplomas in Teologie
(aangebied deur erkende privaat teologiese inrigtings), met ’n gemiddelde punt van ten minste 60%
afgehandel het, mag aansoek doen. Toelating sal geskied op grond van assessering deur die
departementshoof en op aanbeveling van die Dekaan met die goedkeuring van die Senaat.
v. In buitengewone gevalle kan die Dekaan toegespitste fundamentele elemente goedkeur wat suksesvol
afgehandel moet word alvorens toelating oorweeg sal word.

Ander programspesifieke inligting
Let wel: Die bywonings- en selfstudiekomponent word in oorleg met die Departementshoof bepaal.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op honneursgrade in die fakulteit
Behoudens uitsonderings wat die Dekaan op aanbeveling van die departementshoof goedkeur, kan 'n student
hom of haar nie meer as twee maal vir die honneurseksamen in dieselfde module aanmeld nie. 'n
Persentasiepunt word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens
75% as slaag met lof.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.

Slaag met lof
Die graad word met lof aan ? student toegeken wat ten minste 'n geweegde gemiddelde van 75% (GPA) in al die
voorgeskrewe modules behaal het, op voorwaarde dat nie een van die modules voorheen gedruip is nie en dat
die program binne die voorgeskrewe minimum tydperk voltooi is.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program

Universiteit van Pretoria Jaarboek 2016 | www.up.ac.za | 21:11:25 08/05/2021 | Bladsy 17 van 179

Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

BThHons Ou- Testamentiese Wetenskap (06246042)
Duur van studie

1 jaar

Programinligting
Hierdie program wil aan die student wat daarvoor kwalifiseer die moontlikheid bied om in ’n spesifieke veld (of
velde) van die Teologie en op ’n eerste nagraadse vlak gespesialiseerde kennis, vaardigheid en toegepaste
kundigheid te verwerf.
Die BAHons (Teologie)-graad (aangebied tot 2015) of die BThHons (vanaf 2016) word aan ’n student toegeken
indien aan die volgende minimum studietydperk voldoen is: Een akademiese jaar nadat die kwalifikasie verwerf
is op grond waarvan toelating tot die studie verkry is.
Sien ook Algemene Regulasie G.22.

Addisionele vereistes
i. Die vak wat gekies word (behalwe in die geval van Teologiese Studies), sluit aan by ’n hoofvak in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak. Indien dit vanweë die
eerste graad se struktuur nie moontlik is nie, moet die programbestuurder die vakkeuse goedkeur.
ii. Hebreeus op 100-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap 731 gekies word.
iii. Grieks op 100-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap 731 gekies word.
iv. Kandidate wat die Diploma in Teologie sowel as die geakkrediteerde drie-jarige diplomas in Teologie
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(aangebied deur erkende privaat teologiese inrigtings), met ’n gemiddelde punt van ten minste 60%
afgehandel het, mag aansoek doen. Toelating sal geskied op grond van assessering deur die
departementshoof en op aanbeveling van die Dekaan met die goedkeuring van die Senaat.
v. In buitengewone gevalle kan die Dekaan toegespitste fundamentele elemente goedkeur wat suksesvol
afgehandel moet word alvorens toelating oorweeg sal word.

Ander programspesifieke inligting
Let wel: Die bywonings- en selfstudiekomponent word in oorleg met die Departementshoof bepaal.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op honneursgrade in die fakulteit
Behoudens uitsonderings wat die Dekaan op aanbeveling van die departementshoof goedkeur, kan 'n student
hom of haar nie meer as twee maal vir die honneurseksamen in dieselfde module aanmeld nie. 'n
Persentasiepunt word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens
75% as slaag met lof.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.

Slaag met lof
Die graad word met lof aan ? student toegeken wat ten minste 'n geweegde gemiddelde van 75% (GPA) in al die
voorgeskrewe modules behaal het, op voorwaarde dat nie een van die modules voorheen gedruip is nie en dat
die program binne die voorgeskrewe minimum tydperk voltooi is.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
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moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

BThHons Praktiese Teologie (06246052)
Duur van studie

1 jaar

Programinligting
Hierdie program wil aan die student wat daarvoor kwalifiseer die moontlikheid bied om in ’n spesifieke veld (of
velde) van die Teologie en op ’n eerste nagraadse vlak gespesialiseerde kennis, vaardigheid en toegepaste
kundigheid te verwerf.
Die BAHons (Teologie)-graad (aangebied tot 2015) of die BThHons (vanaf 2016) word aan ’n student toegeken
indien aan die volgende minimum studietydperk voldoen is: Een akademiese jaar nadat die kwalifikasie verwerf
is op grond waarvan toelating tot die studie verkry is.
Sien ook Algemene Regulasie G.22.

Addisionele vereistes
i. Die vak wat gekies word (behalwe in die geval van Teologiese Studies), sluit aan by ’n hoofvak in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak. Indien dit vanweë die
eerste graad se struktuur nie moontlik is nie, moet die programbestuurder die vakkeuse goedkeur.
ii. Hebreeus op 100-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap 731 gekies word.
iii. Grieks op 100-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap 731 gekies word.
iv. Kandidate wat die Diploma in Teologie sowel as die geakkrediteerde drie-jarige diplomas in Teologie
(aangebied deur erkende privaat teologiese inrigtings), met ’n gemiddelde punt van ten minste 60%
afgehandel het, mag aansoek doen. Toelating sal geskied op grond van assessering deur die
departementshoof en op aanbeveling van die Dekaan met die goedkeuring van die Senaat.
v. In buitengewone gevalle kan die Dekaan toegespitste fundamentele elemente goedkeur wat suksesvol
afgehandel moet word alvorens toelating oorweeg sal word.
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Ander programspesifieke inligting
Let wel: Die bywonings- en selfstudiekomponent word in oorleg met die Departementshoof bepaal.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op honneursgrade in die fakulteit
Behoudens uitsonderings wat die Dekaan op aanbeveling van die departementshoof goedkeur, kan 'n student
hom of haar nie meer as twee maal vir die honneurseksamen in dieselfde module aanmeld nie. 'n
Persentasiepunt word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens
75% as slaag met lof.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.

Slaag met lof
Die graad word met lof aan ? student toegeken wat ten minste 'n geweegde gemiddelde van 75% (GPA) in al die
voorgeskrewe modules behaal het, op voorwaarde dat nie een van die modules voorheen gedruip is nie en dat
die program binne die voorgeskrewe minimum tydperk voltooi is.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
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hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

BThHons Teologiese Studies (06246072)
Duur van studie

1 jaar

Programinligting
Hierdie program wil aan die student wat daarvoor kwalifiseer die moontlikheid bied om in ’n spesifieke veld (of
velde) van die Teologie en op ’n eerste nagraadse vlak gespesialiseerde kennis, vaardigheid en toegepaste
kundigheid te verwerf.
Die BAHons (Teologie)-graad (aangebied tot 2015) of die BThHons (vanaf 2016) word aan ’n student toegeken
indien aan die volgende minimum studietydperk voldoen is: Een akademiese jaar nadat die kwalifikasie verwerf
is op grond waarvan toelating tot die studie verkry is.
Sien ook Algemene Regulasie G.22.

Addisionele vereistes
i. Die vak wat gekies word (behalwe in die geval van Teologiese Studies), sluit aan by ’n hoofvak in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak. Indien dit vanweë die
eerste graad se struktuur nie moontlik is nie, moet die programbestuurder die vakkeuse goedkeur.
ii. Hebreeus op 100-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap 731 gekies word.
iii. Grieks op 100-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap 731 gekies word.
iv. Kandidate wat die Diploma in Teologie sowel as die geakkrediteerde drie-jarige diplomas in Teologie
(aangebied deur erkende privaat teologiese inrigtings), met ’n gemiddelde punt van ten minste 60%
afgehandel het, mag aansoek doen. Toelating sal geskied op grond van assessering deur die
departementshoof en op aanbeveling van die Dekaan met die goedkeuring van die Senaat.
v. In buitengewone gevalle kan die Dekaan toegespitste fundamentele elemente goedkeur wat suksesvol
afgehandel moet word alvorens toelating oorweeg sal word.

Ander programspesifieke inligting
Let wel: Die bywonings- en selfstudiekomponent word in oorleg met die Departementshoof bepaal.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op honneursgrade in die fakulteit
Behoudens uitsonderings wat die Dekaan op aanbeveling van die departementshoof goedkeur, kan 'n student
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hom of haar nie meer as twee maal vir die honneurseksamen in dieselfde module aanmeld nie. 'n
Persentasiepunt word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens
75% as slaag met lof.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.

Slaag met lof
Die graad word met lof aan ? student toegeken wat ten minste 'n geweegde gemiddelde van 75% (GPA) in al die
voorgeskrewe modules behaal het, op voorwaarde dat nie een van die modules voorheen gedruip is nie en dat
die program binne die voorgeskrewe minimum tydperk voltooi is.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
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vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.
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Magister
MDiv Theologie (06250074)
Duur van studie

1 jaar

Programinligting
Die MDiv-program volg op die BDiv-program of die vorige vierjarige BTh-program. Die MDiv is ’n gedoseerde
meestersgraadprogram wat die verwerwing van gevorderde teologiese kundigheid en praktiese vaardighede
beoog en is gemik op die algemene, breë bedieningspraktyk van die Bedienaar van die Woord.
Duur
Een jaar.

Toelatingsvereistes
●

●

●

Behoudens die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 en G.62 word die BTh-graad of 'n gelykwaardige
kwalifikasie vereis vir toelating.
Hebreeus op 200-vlak. Indien Hebreeus 200 nie aan 'n universiteit geslaag is nie kan 'n student toegelaat word
op grond van assessering en goedkeuring deur die departementshoof.
Grieks op 200-vlak. Indien Grieks 200 nie aan 'n universiteit geslaag is nie kan 'n student toegelaat word op
grond van assessering en goedkeuring deur die departementshoof.

●

Addisionele vereistes
(1)
Behoudens die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 en G.62, word die BDiv of die vorige vier jaar
BTh-graad of the BThHons (Teologie; voorheen die BAHons [Teologie]) of ’n gelykwaardige kwalifikasie vereis vir
toelating.
(2)
Hebreeus op 200-vlak. Indien Hebreeus 200 nie aan ’n universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat
word op grond van assessering en goedkeuring deur die departementshoof.
(3)
Grieks op 200-vlak. Indien Grieks 200 nie aan ’n universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word
op grond van assessering en goedkeuring deur die departementshoof.

Ander programspesifieke inligting

Slaag met lof
Om met lof te slaag, moet die student minstens ? geweegde gemiddelde (GPA) van 75% in die eksamen van die
seminaarwerk en 75% in die miniverhandeling behaal.

MPhil Toegepaste Teologie (06258001)
Duur van studie

2 jaar

Programinligting
Die MPhil-program bied toegang tot nagraadse teologiese studie aan kandidate wat reeds oor ’n driejarige, nie-
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teologiese tersiêre kwalifikasie gelykstaande aan ’n baccalaureus beskik. Dit bied die geleentheid om opgelei te
word in die toepassing van Teologie met die oog op sekere bedieningsterreine, die beroeps- of
gemeenskapslewe.

Toelatingsvereistes
'n Baccalaureusgraad of gelykstaande kwalifikasie.

Ander programspesifieke inligting
Eerste studiejaar
Een van die volgende leergangkeuses moet gekies word:
Leergangkeuse A: Al ses eerste inleidende modules van die onderskeie vakke in die drie vakgroepe word gekies.
Leergangkeuse B: Drie modules (waarvan twee eerste inleidende modules) word uit een vakgroep gekies, asook
drie eerste inleidende modules uit die twee oorblywende vakgroepe.
Leergangkeuse C: Vier modules word uit een groep gekies, asook ’n eerste inleidende module uit elk van die
twee oorblywende vakgroepe (ses modules in totaal)
Die vakgroepe, vakke en modules is soos volg:
• Bybelwetenskaplike Groep
Ou-Testamentiese Wetenskap
OTW 871:

Inleiding in die Ou-Testamentiese wetenskap I

OTW 872:

Inleiding in die Ou-Testamentiese wetenskap II

Nuwe-Testamentiese Wetenskap
NTW 871:

Inleiding in Nuwe-Testamentiese wetenskap I

NTW 872:

Inleiding in Nuwe-Testamentiese wetenskap II

• Histories-Sistematiese Groep
Dogmatiek en Christelike Etiek
DCE 871:

Inleiding in die dogmatiek en Christelike etiek I

DCE 872:

Inleiding in die dogmatiek en Christelike etiek II

Kerkgeskiedenis en Kerkreg
KGS 871:

Inleiding in die kerkgeskiedenis en kerkreg I

KGS 872:

Inleiding in die kerkgeskiedenis en kerkreg II

• Toegepaste Teologiegroep
Godsdiens- en Sendingwetenskap
GSW 871:

Inleiding in godsdiens- en sendingwetenskap I

GSW 872:

Inleiding in godsdiens- en sendingwetenskap II

Praktiese Teologie
PRT 871:

Inleiding in die praktiese teologie I

PRT 872:

Inleiding in die praktiese teologie II
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(Elke module tel 20 krediete)
Tweede studiejaar
(aa) Ses van die volgende gespesialiseerde modules waarin teologiese kennis op ’n spesifieke terrein van
kerklike bediening, beroeps- of gemeenskapslewe toegepas word, word gekies.
Reël: Slegs vakke waarvan die eerste inleidende modules in die eerste studiejaar afgehandel is, se modules mag
gekies word.
Dit word volgens een van die volgende keuse-moontlikhede gedoen.
Leergangkeuse D: Al vier modules van dieselfde vak en twee modules van enige ander vak(ke) (behoudens die
reël).
Leergangkeuse E: Drie modules van dieselfde vak en drie modules van ander vakke (behoudens die reël).
Leergangkeuse F: Twee modules van dieselfde vak en vier modules van ander vakke (behoudens die reël).
Vak
Dogmatiek en Christelike etiek
Godsdiens- en sendingwetenskap
Kerkgeskiedenis en kerkreg
Nuwe-Testamentiese wetenskap
Ou-Testamentiese wetenskap
Praktiese teologie

Modules
DCE 881, DCE 882, DCE 883, DCE 884
GSW 881, GSW 882, GSW 883, GSW 884
KGS 881, KGS 882, KGS 883, KGS 884
NTW 881, NTW 882, NTW 883, NTW 884
OTW 881, OTW 882, OTW 883, OTW 884
PRT 881, PRT 882, PRT 883, PRT 884

(bb) ’n Navorsingsverslag oor ’n teologiese onderwerp: TEO 867.
Leergangkeuse D: Die navorsingsverslag word in die vak geskryf waarvan vier modules gedoen word.
Leergangkeuse E: Die navorsingsverslag word geskryf in die vak waarvan drie modules gedoen word.
Leergangkeuse F: Die navorsingsverslag word geskryf in die vak waarvan twee modules gedoen word.
(Die navorsingsverslag tel 40 krediete.)
Nota: ’n Student wat beplan om die MPhil-graad met ’n MTh in ’n spesifieke vakgebied (bv Praktiese Teologie) op
te volg, moet ten minste drie modules in die spesifieke vak kies én die navorsingsverslag in dieselfde vakgebied
skryf.

Eksamens en slaagvereistes
Elke module word met ’n eksamen afgesluit.
Eksamenregulasies van toepassing op alle magistergrade in die fakulteit
'n Magistergraad word toegeken op grond van ’n eksamen óf 'n eksamen en 'n verhandeling óf 'n eksamen en 'n
miniverhandeling óf 'n verhandeling. Eksamens kan skriftelik en/of mondeling afgeneem word. 'n Persentasiepunt
word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens 75% as slaag met
lof.

Navorsing

Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
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met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.

Slaag met lof
Die MPhil word met lof toegeken aan ’n student wat ten minste 75% in vier van die modules in die eerste jaar en
ten minste 75% in die navorsingsverslag en vier van die modules in die tweede jaar behaal het.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

MTh Dogmatiek en Christelike Etiek (06256903)
Duur van studie

1 jaar
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Programinligting
Hierdie program voer studente met 'n vier jaar BDiv, ? BThHons of gelykwaardige kwalifikasie, tot teologiese
spesialisasie en navorsing op magistervlak. In gedoseerde aanbiedingsmodules bied dit ook die moontlikheid om
gespesialiseerde vaardighede met die oog op die praktyk van die Bedienaar van die Woord te verwerf.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op magistergraad-programme.

Toelatingsvereistes
Behoudens die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 en G.54, word die BDiv, die BThHons of BAHons
(Teologie)-graad, of die voorheen BD of MDiv-grade of 'n gelykwaardige kwalifikasie vereis vir toelating, op
voorwaarde dat 'n minimum van 65% behaal is.

Addisionele vereistes
i. Die teologiese dissipline wat gekies word sluit aan by die hoofvak of een van die hoofvakke in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak.
ii. Hebreeus op 200-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Hebreeus 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.
iii. Grieks op 200-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Grieks 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op alle magistergrade in die fakulteit
'n Magistergraad word toegeken op grond van ’n eksamen óf 'n eksamen en 'n verhandeling óf 'n eksamen en 'n
miniverhandeling óf 'n verhandeling. Eksamens kan skriftelik en/of mondeling afgeneem word. 'n Persentasiepunt
word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens 75% as slaag met
lof.
’n Subminimum van 50% word in die eksamen vereis. ’n Slaagpunt van minstens 50% word in die
miniverhandeling of die verhandeling vereis.
Die bepalings ten opsigte van slaagvereistes vir verhandelings in Algemene Regulasies G.39.11 is mutatis
mutandis op miniverhandelings van toepassing.
Miniverhandelings word geëvalueer en geëksamineer ooreenkomstig bepalings uiteengesit in 'n handleiding wat
op aanvraag by die onderskeie departemente beskikbaar is.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
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Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
Verhandeling
In die geval van die verhandeling moet 'n student die titel van die verhandeling, die navorsingsontwerp en metode via die studieleier en departementshoof aan die Navorsingskomitee voorlê alvorens die student
toegelaat word om met die skryf van 'n verhandeling te begin. Die finale titel moet deur die Nagraadse Komitee
goedgekeur word en vir kennisname aan die fakulteitsraad voorgelê word voor indiening van die verhandeling vir
eksaminering.

Slaag met lof
Om met lof te slaag, moet minstens 75% in die verhandeling behaal word.
Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

MTh Dogmatiek en Christelike Etiek (Gedoseer) (06256904)
Duur van studie

1 jaar
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Programinligting
Hierdie program voer studente met 'n vier jaar BDiv, ? BThHons of gelykwaardige kwalifikasie, tot teologiese
spesialisasie en navorsing op magistervlak. In gedoseerde aanbiedingsmodules bied dit ook die moontlikheid om
gespesialiseerde vaardighede met die oog op die praktyk van die Bedienaar van die Woord te verwerf.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op magistergraad-programme.

Toelatingsvereistes
Behoudens die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 en G.54, word die BDiv, die BThHons of BAHons
(Teologie)-graad, of die voorheen BD of MDiv-grade of 'n gelykwaardige kwalifikasie vereis vir toelating, op
voorwaarde dat 'n minimum van 65% behaal is.

Addisionele vereistes
i. Die teologiese dissipline wat gekies word sluit aan by die hoofvak of een van die hoofvakke in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak.
ii. Hebreeus op 200-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Hebreeus 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.
iii. Grieks op 200-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Grieks 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op alle magistergrade in die fakulteit
'n Magistergraad word toegeken op grond van ’n eksamen óf 'n eksamen en 'n verhandeling óf 'n eksamen en 'n
miniverhandeling óf 'n verhandeling. Eksamens kan skriftelik en/of mondeling afgeneem word. 'n Persentasiepunt
word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens 75% as slaag met
lof.
’n Subminimum van 50% word in die eksamen vereis. ’n Slaagpunt van minstens 50% word in die
miniverhandeling of die verhandeling vereis.
Die bepalings ten opsigte van slaagvereistes vir verhandelings in Algemene Regulasies G.39.11 is mutatis
mutandis op miniverhandelings van toepassing.
Miniverhandelings word geëvalueer en geëksamineer ooreenkomstig bepalings uiteengesit in 'n handleiding wat
op aanvraag by die onderskeie departemente beskikbaar is.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
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Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
Seminaarwerk en miniverhandeling
In die geval van seminaarwerk en 'n miniverhandeling moet 'n student die titel van die verhandeling via die
studieleier en departementshoof aan die Navorsings- en Etiekkomitee voorlê alvorens 'n student toegelaat word
om met die skryf van 'n miniverhandeling te begin.

Slaag met lof
Om met lof te slaag, moet 'n geweegde gemiddelde van minstens 75% (GPA) in die eksamen en 75% in die
miniverhandeling behaal word.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

MTh Godsdiens- en Sendingwetenskap (06256913)
Duur van studie

1 jaar
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Programinligting
Hierdie program voer studente met 'n vier jaar BDiv, ? BThHons of gelykwaardige kwalifikasie, tot teologiese
spesialisasie en navorsing op magistervlak. In gedoseerde aanbiedingsmodules bied dit ook die moontlikheid om
gespesialiseerde vaardighede met die oog op die praktyk van die Bedienaar van die Woord te verwerf.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op magistergraad-programme.

Toelatingsvereistes
Behoudens die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 en G.54, word die BDiv, die BThHons of BAHons
(Teologie)-graad, of die voorheen BD of MDiv-grade of 'n gelykwaardige kwalifikasie vereis vir toelating, op
voorwaarde dat 'n minimum van 65% behaal is.

Addisionele vereistes
i. Die teologiese dissipline wat gekies word sluit aan by die hoofvak of een van die hoofvakke in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak.
ii. Hebreeus op 200-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Hebreeus 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.
iii. Grieks op 200-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Grieks 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op alle magistergrade in die fakulteit
'n Magistergraad word toegeken op grond van ’n eksamen óf 'n eksamen en 'n verhandeling óf 'n eksamen en 'n
miniverhandeling óf 'n verhandeling. Eksamens kan skriftelik en/of mondeling afgeneem word. 'n Persentasiepunt
word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens 75% as slaag met
lof.
’n Subminimum van 50% word in die eksamen vereis. ’n Slaagpunt van minstens 50% word in die
miniverhandeling of die verhandeling vereis.
Die bepalings ten opsigte van slaagvereistes vir verhandelings in Algemene Regulasies G.39.11 is mutatis
mutandis op miniverhandelings van toepassing.
Miniverhandelings word geëvalueer en geëksamineer ooreenkomstig bepalings uiteengesit in 'n handleiding wat
op aanvraag by die onderskeie departemente beskikbaar is.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
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Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
Verhandeling
In die geval van die verhandeling moet 'n student die titel van die verhandeling, die navorsingsontwerp en metode via die studieleier en departementshoof aan die Navorsingskomitee voorlê alvorens die student
toegelaat word om met die skryf van 'n verhandeling te begin. Die finale titel moet deur die Nagraadse Komitee
goedgekeur word en vir kennisname aan die fakulteitsraad voorgelê word voor indiening van die verhandeling vir
eksaminering.

Slaag met lof
Om met lof te slaag, moet minstens 75% in die verhandeling behaal word.
Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

MTh Godsdiens- en Sendingwetenskap (Gedoseer) (06256914)
Duur van studie

1 jaar
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Programinligting
Hierdie program voer studente met 'n vier jaar BDiv, ? BThHons of gelykwaardige kwalifikasie, tot teologiese
spesialisasie en navorsing op magistervlak. In gedoseerde aanbiedingsmodules bied dit ook die moontlikheid om
gespesialiseerde vaardighede met die oog op die praktyk van die Bedienaar van die Woord te verwerf.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op magistergraad-programme.

Toelatingsvereistes
Behoudens die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 en G.54, word die BDiv, die BThHons of BAHons
(Teologie)-graad, of die voorheen BD of MDiv-grade of 'n gelykwaardige kwalifikasie vereis vir toelating, op
voorwaarde dat 'n minimum van 65% behaal is.

Addisionele vereistes
i. Die teologiese dissipline wat gekies word sluit aan by die hoofvak of een van die hoofvakke in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak.
ii. Hebreeus op 200-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Hebreeus 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.
iii. Grieks op 200-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Grieks 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op alle magistergrade in die fakulteit
'n Magistergraad word toegeken op grond van ’n eksamen óf 'n eksamen en 'n verhandeling óf 'n eksamen en 'n
miniverhandeling óf 'n verhandeling. Eksamens kan skriftelik en/of mondeling afgeneem word. 'n Persentasiepunt
word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens 75% as slaag met
lof.
’n Subminimum van 50% word in die eksamen vereis. ’n Slaagpunt van minstens 50% word in die
miniverhandeling of die verhandeling vereis.
Die bepalings ten opsigte van slaagvereistes vir verhandelings in Algemene Regulasies G.39.11 is mutatis
mutandis op miniverhandelings van toepassing.
Miniverhandelings word geëvalueer en geëksamineer ooreenkomstig bepalings uiteengesit in 'n handleiding wat
op aanvraag by die onderskeie departemente beskikbaar is.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
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Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
Seminaarwerk en miniverhandeling
In die geval van seminaarwerk en 'n miniverhandeling moet 'n student die titel van die verhandeling via die
studieleier en departementshoof aan die Navorsings- en Etiekkomitee voorlê alvorens 'n student toegelaat word
om met die skryf van 'n miniverhandeling te begin.

Slaag met lof
Om met lof te slaag, moet 'n geweegde gemiddelde van minstens 75% (GPA) in die eksamen en 75% in die
miniverhandeling behaal word.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

MTh Jeugbediening (Gedoseer) (06256973)
Duur van studie

1 jaar
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Programinligting
Hierdie program voer studente met 'n vier jaar BDiv, ? BThHons of gelykwaardige kwalifikasie, tot teologiese
spesialisasie en navorsing op magistervlak. In gedoseerde aanbiedingsmodules bied dit ook die moontlikheid om
gespesialiseerde vaardighede met die oog op die praktyk van die Bedienaar van die Woord te verwerf.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op magistergraad-programme.

Toelatingsvereistes
Behoudens die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 en G.54, word die BDiv, die BThHons of BAHons
(Teologie)-graad, of die voorheen BD of MDiv-grade of 'n gelykwaardige kwalifikasie vereis vir toelating, op
voorwaarde dat 'n minimum van 65% behaal is.

Addisionele vereistes
i. Die teologiese dissipline wat gekies word sluit aan by die hoofvak of een van die hoofvakke in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak.
ii. Hebreeus op 200-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Hebreeus 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.
iii. Grieks op 200-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Grieks 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op alle magistergrade in die fakulteit
'n Magistergraad word toegeken op grond van ’n eksamen óf 'n eksamen en 'n verhandeling óf 'n eksamen en 'n
miniverhandeling óf 'n verhandeling. Eksamens kan skriftelik en/of mondeling afgeneem word. 'n Persentasiepunt
word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens 75% as slaag met
lof.
’n Subminimum van 50% word in die eksamen vereis. ’n Slaagpunt van minstens 50% word in die
miniverhandeling of die verhandeling vereis.
Die bepalings ten opsigte van slaagvereistes vir verhandelings in Algemene Regulasies G.39.11 is mutatis
mutandis op miniverhandelings van toepassing.
Miniverhandelings word geëvalueer en geëksamineer ooreenkomstig bepalings uiteengesit in 'n handleiding wat
op aanvraag by die onderskeie departemente beskikbaar is.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
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Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
Seminaarwerk en miniverhandeling
In die geval van seminaarwerk en 'n miniverhandeling moet 'n student die titel van die verhandeling via die
studieleier en departementshoof aan die Navorsings- en Etiekkomitee voorlê alvorens 'n student toegelaat word
om met die skryf van 'n miniverhandeling te begin.

Slaag met lof
Om met lof te slaag, moet 'n geweegde gemiddelde van minstens 75% (GPA) in die eksamen en 75% in die
miniverhandeling behaal word.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

MTh Kerkgeskiedenis en Kerkreg (06256923)
Duur van studie

1 jaar
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Programinligting
Hierdie program voer studente met 'n vier jaar BDiv, ? BThHons of gelykwaardige kwalifikasie, tot teologiese
spesialisasie en navorsing op magistervlak. In gedoseerde aanbiedingsmodules bied dit ook die moontlikheid om
gespesialiseerde vaardighede met die oog op die praktyk van die Bedienaar van die Woord te verwerf.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op magistergraad-programme.

Toelatingsvereistes
Behoudens die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 en G.54, word die BDiv, die BThHons of BAHons
(Teologie)-graad, of die voorheen BD of MDiv-grade of 'n gelykwaardige kwalifikasie vereis vir toelating, op
voorwaarde dat 'n minimum van 65% behaal is.

Addisionele vereistes
i. Die teologiese dissipline wat gekies word sluit aan by die hoofvak of een van die hoofvakke in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak.
ii. Hebreeus op 200-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Hebreeus 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.
iii. Grieks op 200-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Grieks 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op alle magistergrade in die fakulteit
'n Magistergraad word toegeken op grond van ’n eksamen óf 'n eksamen en 'n verhandeling óf 'n eksamen en 'n
miniverhandeling óf 'n verhandeling. Eksamens kan skriftelik en/of mondeling afgeneem word. 'n Persentasiepunt
word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens 75% as slaag met
lof.
’n Subminimum van 50% word in die eksamen vereis. ’n Slaagpunt van minstens 50% word in die
miniverhandeling of die verhandeling vereis.
Die bepalings ten opsigte van slaagvereistes vir verhandelings in Algemene Regulasies G.39.11 is mutatis
mutandis op miniverhandelings van toepassing.
Miniverhandelings word geëvalueer en geëksamineer ooreenkomstig bepalings uiteengesit in 'n handleiding wat
op aanvraag by die onderskeie departemente beskikbaar is.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
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Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
Verhandeling
In die geval van die verhandeling moet 'n student die titel van die verhandeling, die navorsingsontwerp en metode via die studieleier en departementshoof aan die Navorsingskomitee voorlê alvorens die student
toegelaat word om met die skryf van 'n verhandeling te begin. Die finale titel moet deur die Nagraadse Komitee
goedgekeur word en vir kennisname aan die fakulteitsraad voorgelê word voor indiening van die verhandeling vir
eksaminering.

Slaag met lof
Om met lof te slaag, moet minstens 75% in die verhandeling behaal word.
Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

MTh Kerkgeskiedenis en Kerkreg (Gedoseer) (06256924)
Duur van studie

1 jaar
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Programinligting
Hierdie program voer studente met 'n vier jaar BDiv, ? BThHons of gelykwaardige kwalifikasie, tot teologiese
spesialisasie en navorsing op magistervlak. In gedoseerde aanbiedingsmodules bied dit ook die moontlikheid om
gespesialiseerde vaardighede met die oog op die praktyk van die Bedienaar van die Woord te verwerf.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op magistergraad-programme.

Toelatingsvereistes
Behoudens die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 en G.54, word die BDiv, die BThHons of BAHons
(Teologie)-graad, of die voorheen BD of MDiv-grade of 'n gelykwaardige kwalifikasie vereis vir toelating, op
voorwaarde dat 'n minimum van 65% behaal is.

Addisionele vereistes
i. Die teologiese dissipline wat gekies word sluit aan by die hoofvak of een van die hoofvakke in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak.
ii. Hebreeus op 200-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Hebreeus 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.
iii. Grieks op 200-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Grieks 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op alle magistergrade in die fakulteit
'n Magistergraad word toegeken op grond van ’n eksamen óf 'n eksamen en 'n verhandeling óf 'n eksamen en 'n
miniverhandeling óf 'n verhandeling. Eksamens kan skriftelik en/of mondeling afgeneem word. 'n Persentasiepunt
word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens 75% as slaag met
lof.
’n Subminimum van 50% word in die eksamen vereis. ’n Slaagpunt van minstens 50% word in die
miniverhandeling of die verhandeling vereis.
Die bepalings ten opsigte van slaagvereistes vir verhandelings in Algemene Regulasies G.39.11 is mutatis
mutandis op miniverhandelings van toepassing.
Miniverhandelings word geëvalueer en geëksamineer ooreenkomstig bepalings uiteengesit in 'n handleiding wat
op aanvraag by die onderskeie departemente beskikbaar is.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
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Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
Seminaarwerk en miniverhandeling
In die geval van seminaarwerk en 'n miniverhandeling moet 'n student die titel van die verhandeling via die
studieleier en departementshoof aan die Navorsings- en Etiekkomitee voorlê alvorens 'n student toegelaat word
om met die skryf van 'n miniverhandeling te begin.

Slaag met lof
Om met lof te slaag, moet 'n geweegde gemiddelde van minstens 75% (GPA) in die eksamen en 75% in die
miniverhandeling behaal word.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

MTh Nuwe Testamentiese Wetenskap (06256933)
Duur van studie

1 jaar
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Programinligting
Hierdie program voer studente met 'n vier jaar BDiv, ? BThHons of gelykwaardige kwalifikasie, tot teologiese
spesialisasie en navorsing op magistervlak. In gedoseerde aanbiedingsmodules bied dit ook die moontlikheid om
gespesialiseerde vaardighede met die oog op die praktyk van die Bedienaar van die Woord te verwerf.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op magistergraad-programme.

Toelatingsvereistes
Behoudens die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 en G.54, word die BDiv, die BThHons of BAHons
(Teologie)-graad, of die voorheen BD of MDiv-grade of 'n gelykwaardige kwalifikasie vereis vir toelating, op
voorwaarde dat 'n minimum van 65% behaal is.

Addisionele vereistes
i. Die teologiese dissipline wat gekies word sluit aan by die hoofvak of een van die hoofvakke in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak.
ii. Hebreeus op 200-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Hebreeus 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.
iii. Grieks op 200-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Grieks 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op alle magistergrade in die fakulteit
'n Magistergraad word toegeken op grond van ’n eksamen óf 'n eksamen en 'n verhandeling óf 'n eksamen en 'n
miniverhandeling óf 'n verhandeling. Eksamens kan skriftelik en/of mondeling afgeneem word. 'n Persentasiepunt
word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens 75% as slaag met
lof.
’n Subminimum van 50% word in die eksamen vereis. ’n Slaagpunt van minstens 50% word in die
miniverhandeling of die verhandeling vereis.
Die bepalings ten opsigte van slaagvereistes vir verhandelings in Algemene Regulasies G.39.11 is mutatis
mutandis op miniverhandelings van toepassing.
Miniverhandelings word geëvalueer en geëksamineer ooreenkomstig bepalings uiteengesit in 'n handleiding wat
op aanvraag by die onderskeie departemente beskikbaar is.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
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Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
Verhandeling
In die geval van die verhandeling moet 'n student die titel van die verhandeling, die navorsingsontwerp en metode via die studieleier en departementshoof aan die Navorsingskomitee voorlê alvorens die student
toegelaat word om met die skryf van 'n verhandeling te begin. Die finale titel moet deur die Nagraadse Komitee
goedgekeur word en vir kennisname aan die fakulteitsraad voorgelê word voor indiening van die verhandeling vir
eksaminering.

Slaag met lof
Om met lof te slaag, moet minstens 75% in die verhandeling behaal word.
Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

MTh Nuwe Testamentiese Wetenskap (Gedoseer) (06256934)
Duur van studie

1 jaar
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Programinligting
Hierdie program voer studente met 'n vier jaar BDiv, ? BThHons of gelykwaardige kwalifikasie, tot teologiese
spesialisasie en navorsing op magistervlak. In gedoseerde aanbiedingsmodules bied dit ook die moontlikheid om
gespesialiseerde vaardighede met die oog op die praktyk van die Bedienaar van die Woord te verwerf.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op magistergraad-programme.

Toelatingsvereistes
Behoudens die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 en G.54, word die BDiv, die BThHons of BAHons
(Teologie)-graad, of die voorheen BD of MDiv-grade of 'n gelykwaardige kwalifikasie vereis vir toelating, op
voorwaarde dat 'n minimum van 65% behaal is.

Addisionele vereistes
i. Die teologiese dissipline wat gekies word sluit aan by die hoofvak of een van die hoofvakke in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak.
ii. Hebreeus op 200-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Hebreeus 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.
iii. Grieks op 200-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Grieks 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op alle magistergrade in die fakulteit
'n Magistergraad word toegeken op grond van ’n eksamen óf 'n eksamen en 'n verhandeling óf 'n eksamen en 'n
miniverhandeling óf 'n verhandeling. Eksamens kan skriftelik en/of mondeling afgeneem word. 'n Persentasiepunt
word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens 75% as slaag met
lof.
’n Subminimum van 50% word in die eksamen vereis. ’n Slaagpunt van minstens 50% word in die
miniverhandeling of die verhandeling vereis.
Die bepalings ten opsigte van slaagvereistes vir verhandelings in Algemene Regulasies G.39.11 is mutatis
mutandis op miniverhandelings van toepassing.
Miniverhandelings word geëvalueer en geëksamineer ooreenkomstig bepalings uiteengesit in 'n handleiding wat
op aanvraag by die onderskeie departemente beskikbaar is.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.

Universiteit van Pretoria Jaarboek 2016 | www.up.ac.za | 21:11:25 08/05/2021 | Bladsy 45 van 179

Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
Seminaarwerk en miniverhandeling
In die geval van seminaarwerk en 'n miniverhandeling moet 'n student die titel van die verhandeling via die
studieleier en departementshoof aan die Navorsings- en Etiekkomitee voorlê alvorens 'n student toegelaat word
om met die skryf van 'n miniverhandeling te begin.

Slaag met lof
Om met lof te slaag, moet 'n geweegde gemiddelde van minstens 75% (GPA) in die eksamen en 75% in die
miniverhandeling behaal word.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

MTh Ou Testamentiese Wetenskap (06256943)
Duur van studie

1 jaar
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Programinligting
Hierdie program voer studente met 'n vier jaar BDiv, ? BThHons of gelykwaardige kwalifikasie, tot teologiese
spesialisasie en navorsing op magistervlak. In gedoseerde aanbiedingsmodules bied dit ook die moontlikheid om
gespesialiseerde vaardighede met die oog op die praktyk van die Bedienaar van die Woord te verwerf.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op magistergraad-programme.

Toelatingsvereistes
Behoudens die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 en G.54, word die BDiv, die BThHons of BAHons
(Teologie)-graad, of die voorheen BD of MDiv-grade of 'n gelykwaardige kwalifikasie vereis vir toelating, op
voorwaarde dat 'n minimum van 65% behaal is.

Addisionele vereistes
i. Die teologiese dissipline wat gekies word sluit aan by die hoofvak of een van die hoofvakke in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak.
ii. Hebreeus op 200-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Hebreeus 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.
iii. Grieks op 200-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Grieks 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op alle magistergrade in die fakulteit
'n Magistergraad word toegeken op grond van ’n eksamen óf 'n eksamen en 'n verhandeling óf 'n eksamen en 'n
miniverhandeling óf 'n verhandeling. Eksamens kan skriftelik en/of mondeling afgeneem word. 'n Persentasiepunt
word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens 75% as slaag met
lof.
’n Subminimum van 50% word in die eksamen vereis. ’n Slaagpunt van minstens 50% word in die
miniverhandeling of die verhandeling vereis.
Die bepalings ten opsigte van slaagvereistes vir verhandelings in Algemene Regulasies G.39.11 is mutatis
mutandis op miniverhandelings van toepassing.
Miniverhandelings word geëvalueer en geëksamineer ooreenkomstig bepalings uiteengesit in 'n handleiding wat
op aanvraag by die onderskeie departemente beskikbaar is.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
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Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
Verhandeling
In die geval van die verhandeling moet 'n student die titel van die verhandeling, die navorsingsontwerp en metode via die studieleier en departementshoof aan die Navorsingskomitee voorlê alvorens die student
toegelaat word om met die skryf van 'n verhandeling te begin. Die finale titel moet deur die Nagraadse Komitee
goedgekeur word en vir kennisname aan die fakulteitsraad voorgelê word voor indiening van die verhandeling vir
eksaminering.

Slaag met lof
Om met lof te slaag, moet minstens 75% in die verhandeling behaal word.
Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

MTh Ou Testamentiese Wetenskap (Gedoseer) (06256944)
Duur van studie

1 jaar
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Programinligting
Hierdie program voer studente met 'n vier jaar BDiv, ? BThHons of gelykwaardige kwalifikasie, tot teologiese
spesialisasie en navorsing op magistervlak. In gedoseerde aanbiedingsmodules bied dit ook die moontlikheid om
gespesialiseerde vaardighede met die oog op die praktyk van die Bedienaar van die Woord te verwerf.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op magistergraad-programme.

Toelatingsvereistes
Behoudens die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 en G.54, word die BDiv, die BThHons of BAHons
(Teologie)-graad, of die voorheen BD of MDiv-grade of 'n gelykwaardige kwalifikasie vereis vir toelating, op
voorwaarde dat 'n minimum van 65% behaal is.

Addisionele vereistes
i. Die teologiese dissipline wat gekies word sluit aan by die hoofvak of een van die hoofvakke in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak.
ii. Hebreeus op 200-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Hebreeus 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.
iii. Grieks op 200-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Grieks 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op alle magistergrade in die fakulteit
'n Magistergraad word toegeken op grond van ’n eksamen óf 'n eksamen en 'n verhandeling óf 'n eksamen en 'n
miniverhandeling óf 'n verhandeling. Eksamens kan skriftelik en/of mondeling afgeneem word. 'n Persentasiepunt
word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens 75% as slaag met
lof.
’n Subminimum van 50% word in die eksamen vereis. ’n Slaagpunt van minstens 50% word in die
miniverhandeling of die verhandeling vereis.
Die bepalings ten opsigte van slaagvereistes vir verhandelings in Algemene Regulasies G.39.11 is mutatis
mutandis op miniverhandelings van toepassing.
Miniverhandelings word geëvalueer en geëksamineer ooreenkomstig bepalings uiteengesit in 'n handleiding wat
op aanvraag by die onderskeie departemente beskikbaar is.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.

Universiteit van Pretoria Jaarboek 2016 | www.up.ac.za | 21:11:25 08/05/2021 | Bladsy 49 van 179

Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
Seminaarwerk en miniverhandeling
In die geval van seminaarwerk en 'n miniverhandeling moet 'n student die titel van die verhandeling via die
studieleier en departementshoof aan die Navorsings- en Etiekkomitee voorlê alvorens 'n student toegelaat word
om met die skryf van 'n miniverhandeling te begin.

Slaag met lof
Om met lof te slaag, moet 'n geweegde gemiddelde van minstens 75% (GPA) in die eksamen en 75% in die
miniverhandeling behaal word.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

MTh Pastorale Gesinsterapie (Gedoseer) (06256962)
Duur van studie

1 jaar
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Programinligting
Hierdie program voer studente met 'n vier jaar BDiv, ? BThHons of gelykwaardige kwalifikasie, tot teologiese
spesialisasie en navorsing op magistervlak. In gedoseerde aanbiedingsmodules bied dit ook die moontlikheid om
gespesialiseerde vaardighede met die oog op die praktyk van die Bedienaar van die Woord te verwerf.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op magistergraad-programme.

Toelatingsvereistes
Behoudens die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 en G.54, word die BDiv, die BThHons of BAHons
(Teologie)-graad, of die voorheen BD of MDiv-grade of 'n gelykwaardige kwalifikasie vereis vir toelating, op
voorwaarde dat 'n minimum van 65% behaal is.

Addisionele vereistes
i. Die teologiese dissipline wat gekies word sluit aan by die hoofvak of een van die hoofvakke in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak.
ii. Hebreeus op 200-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Hebreeus 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.
iii. Grieks op 200-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Grieks 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op alle magistergrade in die fakulteit
'n Magistergraad word toegeken op grond van ’n eksamen óf 'n eksamen en 'n verhandeling óf 'n eksamen en 'n
miniverhandeling óf 'n verhandeling. Eksamens kan skriftelik en/of mondeling afgeneem word. 'n Persentasiepunt
word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens 75% as slaag met
lof.
’n Subminimum van 50% word in die eksamen vereis. ’n Slaagpunt van minstens 50% word in die
miniverhandeling of die verhandeling vereis.
Die bepalings ten opsigte van slaagvereistes vir verhandelings in Algemene Regulasies G.39.11 is mutatis
mutandis op miniverhandelings van toepassing.
Miniverhandelings word geëvalueer en geëksamineer ooreenkomstig bepalings uiteengesit in 'n handleiding wat
op aanvraag by die onderskeie departemente beskikbaar is.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
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Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
Seminaarwerk en miniverhandeling
In die geval van seminaarwerk en 'n miniverhandeling moet 'n student die titel van die verhandeling via die
studieleier en departementshoof aan die Navorsings- en Etiekkomitee voorlê alvorens 'n student toegelaat word
om met die skryf van 'n miniverhandeling te begin.

Slaag met lof
Om met lof te slaag, moet 'n geweegde gemiddelde van minstens 75% (GPA) in die eksamen en 75% in die
miniverhandeling behaal word.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

MTh Praktiese Teologie (06256953)
Duur van studie

1 jaar
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Programinligting
Hierdie program voer studente met 'n vier jaar BDiv, ? BThHons of gelykwaardige kwalifikasie, tot teologiese
spesialisasie en navorsing op magistervlak. In gedoseerde aanbiedingsmodules bied dit ook die moontlikheid om
gespesialiseerde vaardighede met die oog op die praktyk van die Bedienaar van die Woord te verwerf.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op magistergraad-programme.

Toelatingsvereistes
Behoudens die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 en G.54, word die BDiv, die BThHons of BAHons
(Teologie)-graad, of die voorheen BD of MDiv-grade of 'n gelykwaardige kwalifikasie vereis vir toelating, op
voorwaarde dat 'n minimum van 65% behaal is.

Addisionele vereistes
i. Die teologiese dissipline wat gekies word sluit aan by die hoofvak of een van die hoofvakke in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak.
ii. Hebreeus op 200-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Hebreeus 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.
iii. Grieks op 200-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Grieks 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op alle magistergrade in die fakulteit
'n Magistergraad word toegeken op grond van ’n eksamen óf 'n eksamen en 'n verhandeling óf 'n eksamen en 'n
miniverhandeling óf 'n verhandeling. Eksamens kan skriftelik en/of mondeling afgeneem word. 'n Persentasiepunt
word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens 75% as slaag met
lof.
’n Subminimum van 50% word in die eksamen vereis. ’n Slaagpunt van minstens 50% word in die
miniverhandeling of die verhandeling vereis.
Die bepalings ten opsigte van slaagvereistes vir verhandelings in Algemene Regulasies G.39.11 is mutatis
mutandis op miniverhandelings van toepassing.
Miniverhandelings word geëvalueer en geëksamineer ooreenkomstig bepalings uiteengesit in 'n handleiding wat
op aanvraag by die onderskeie departemente beskikbaar is.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
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Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
Verhandeling
In die geval van die verhandeling moet 'n student die titel van die verhandeling, die navorsingsontwerp en metode via die studieleier en departementshoof aan die Navorsingskomitee voorlê alvorens die student
toegelaat word om met die skryf van 'n verhandeling te begin. Die finale titel moet deur die Nagraadse Komitee
goedgekeur word en vir kennisname aan die fakulteitsraad voorgelê word voor indiening van die verhandeling vir
eksaminering.

Slaag met lof
Om met lof te slaag, moet minstens 75% in die verhandeling behaal word.
Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

MTh Praktiese Teologie (Gedoseer) (06256954)
Duur van studie

1 jaar
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Programinligting
Hierdie program voer studente met 'n vier jaar BDiv, ? BThHons of gelykwaardige kwalifikasie, tot teologiese
spesialisasie en navorsing op magistervlak. In gedoseerde aanbiedingsmodules bied dit ook die moontlikheid om
gespesialiseerde vaardighede met die oog op die praktyk van die Bedienaar van die Woord te verwerf.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op magistergraad-programme.

Toelatingsvereistes
Behoudens die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 en G.54, word die BDiv, die BThHons of BAHons
(Teologie)-graad, of die voorheen BD of MDiv-grade of 'n gelykwaardige kwalifikasie vereis vir toelating, op
voorwaarde dat 'n minimum van 65% behaal is.

Addisionele vereistes
i. Die teologiese dissipline wat gekies word sluit aan by die hoofvak of een van die hoofvakke in die
voorafgaande graad, indien die leergangstruktuur vir hoofvakke voorsiening maak.
ii. Hebreeus op 200-vlak, indien Ou-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Hebreeus 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.
iii. Grieks op 200-vlak, indien Nuwe-Testamentiese Wetenskap gekies word. Indien Grieks 200 nie aan ’n
universiteit geslaag is nie, kan ’n student toegelaat word op grond van assessering en goedkeuring deur die
departementshoof.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op alle magistergrade in die fakulteit
'n Magistergraad word toegeken op grond van ’n eksamen óf 'n eksamen en 'n verhandeling óf 'n eksamen en 'n
miniverhandeling óf 'n verhandeling. Eksamens kan skriftelik en/of mondeling afgeneem word. 'n Persentasiepunt
word toegeken met dien verstande dat minstens 50% as slaagpunt beskou word en minstens 75% as slaag met
lof.
’n Subminimum van 50% word in die eksamen vereis. ’n Slaagpunt van minstens 50% word in die
miniverhandeling of die verhandeling vereis.
Die bepalings ten opsigte van slaagvereistes vir verhandelings in Algemene Regulasies G.39.11 is mutatis
mutandis op miniverhandelings van toepassing.
Miniverhandelings word geëvalueer en geëksamineer ooreenkomstig bepalings uiteengesit in 'n handleiding wat
op aanvraag by die onderskeie departemente beskikbaar is.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
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Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
Seminaarwerk en miniverhandeling
In die geval van seminaarwerk en 'n miniverhandeling moet 'n student die titel van die verhandeling via die
studieleier en departementshoof aan die Navorsings- en Etiekkomitee voorlê alvorens 'n student toegelaat word
om met die skryf van 'n miniverhandeling te begin.

Slaag met lof
Om met lof te slaag, moet 'n geweegde gemiddelde van minstens 75% (GPA) in die eksamen en 75% in die
miniverhandeling behaal word.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.
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Doktoraal
DDiv Divinity. (06260002)
Duur van studie

1 jaar

Toelatingsvereistes
●

?n Kandidaat met ?n MA(Teologie), MTh of gelykwaardige kwalifikasie met ?n minimum finale punt van 65%,
word na ?n bevredigende colloquium doctum, met inagneming van die bepalings van Algemene Regulasies
G.1.3, G.42 en G.54, tot die studie vir die PhD-graad toegelaat. Met die oog op die colloquium doctum moet die
kandidaat ?n voorlopige navorsingsvoorstel inlewer.

PhD Dogmatiek en Christelike Etiek (06265001)
Duur van studie

2 jaar

Programinligting
Die programlyn wat met die drie jaar BTh (voorheen BA ([Teologie]) begin en via BThHons, voorheen BAHons
([Teologie]) en MTh (voorheen MA [Teologie]) vorder, en die programlyn wat met die vier jaar BDiv (voorheen die
vier jaar BTh) begin en via die een jaar MDiv of MTh vorder, vind sy afsluiting in PhD. Die uitkoms van 'n PhD is
hoogs gespesialiseerde, navorsingsgebaseerde kundigheid.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op doktorale programme.

Toelatingsvereistes
‘n Kandidaat met ‘n MA(Teologie) of gelykwaardige kwalifikasie met ‘n minimum finale punt van 65% word na ‘n
bevredigende colloquium doctum met inagneming van die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 G.45 en
G.62 tot die studie vir die PhD-graad toegelaat. Met die oog op die colloquium doctum moet die kandidaat ‘n
eerste navorsingsvoorstel inlewer.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op doktorsgrade in die fakulteit
’n Doktorsgraad slegs aan 'n student toegeken indien voldoen word aan al die vereistes in fakulteitsregulasies
neergelê: Op grond van ’n geëksamineerde proefskrif en 'n mondelinge eksamen. Die doktorsgraad word nie met
lof toegeken nie.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
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hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
i. Die student moet ’n proefskrif lewer van internasionaal vergelykbare standaard wat handel oor ’n onderwerp
behorende tot die gebied van die Teologie en moet ook die proefskrif in die openbaar voor die Fakulteit
verdedig.
ii. Voornemende doktorale studente registreer vir Teologie Doktoraal Voorbereidend (Kode:06280002) indien so
bepaal deur die Toelatings-komitee van die Nagraadse Komitee.
iii. Die registrasietydperk vir Teologie Doktoraal Voorbereidend is maksimum een jaar, en die student moet in
oorleg met die promotor, ’n substansiële navorsingsvoorstel voorberei. Indien dit tydens die proses nodig blyk
te wees, kan die promotor addisionele materiaal van fundamentele aard (soos navorsingsmetodologie) wat
vir die voorbereiding van die proefskrif onontbeerlik is, vir studie en formele assessering voorskryf.
iv. Wanneer die assessering bevredigend afgehandel is en die navorsings-voorstel deur die departementshoof
aanbeveel en deur die Navorsings- en Etiekkomitee van die Fakulteit Teologie goedgekeur is, word die
student toegelaat om vir die betrokke doktorale program te registreer.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.
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PhD Godsdiens- en Sendingwetenskap (06265011)
Duur van studie

2 jaar

Programinligting
Die programlyn wat met die drie jaar BTh (voorheen BA ([Teologie]) begin en via BThHons, voorheen BAHons
([Teologie]) en MTh (voorheen MA [Teologie]) vorder, en die programlyn wat met die vier jaar BDiv (voorheen die
vier jaar BTh) begin en via die een jaar MDiv of MTh vorder, vind sy afsluiting in PhD. Die uitkoms van 'n PhD is
hoogs gespesialiseerde, navorsingsgebaseerde kundigheid.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op doktorale programme.

Toelatingsvereistes
‘n Kandidaat met ‘n MA(Teologie) of gelykwaardige kwalifikasie met ‘n minimum finale punt van 65% word na ‘n
bevredigende colloquium doctum met inagneming van die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 G.45 en
G.62 tot die studie vir die PhD-graad toegelaat. Met die oog op die colloquium doctum moet die kandidaat ‘n
eerste navorsingsvoorstel inlewer.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op doktorsgrade in die fakulteit
’n Doktorsgraad slegs aan 'n student toegeken indien voldoen word aan al die vereistes in fakulteitsregulasies
neergelê: Op grond van ’n geëksamineerde proefskrif en 'n mondelinge eksamen. Die doktorsgraad word nie met
lof toegeken nie.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
i. Die student moet ’n proefskrif lewer van internasionaal vergelykbare standaard wat handel oor ’n onderwerp
behorende tot die gebied van die Teologie en moet ook die proefskrif in die openbaar voor die Fakulteit
verdedig.
ii. Voornemende doktorale studente registreer vir Teologie Doktoraal Voorbereidend (Kode:06280002) indien so
bepaal deur die Toelatings-komitee van die Nagraadse Komitee.
iii. Die registrasietydperk vir Teologie Doktoraal Voorbereidend is maksimum een jaar, en die student moet in
oorleg met die promotor, ’n substansiële navorsingsvoorstel voorberei. Indien dit tydens die proses nodig blyk
te wees, kan die promotor addisionele materiaal van fundamentele aard (soos navorsingsmetodologie) wat
vir die voorbereiding van die proefskrif onontbeerlik is, vir studie en formele assessering voorskryf.
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iv. Wanneer die assessering bevredigend afgehandel is en die navorsings-voorstel deur die departementshoof
aanbeveel en deur die Navorsings- en Etiekkomitee van die Fakulteit Teologie goedgekeur is, word die
student toegelaat om vir die betrokke doktorale program te registreer.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

PhD Jeugbediening (06265071)
Duur van studie

2 jaar

Programinligting
Die programlyn wat met die drie jaar BTh (voorheen BA ([Teologie]) begin en via BThHons, voorheen BAHons
([Teologie]) en MTh (voorheen MA [Teologie]) vorder, en die programlyn wat met die vier jaar BDiv (voorheen die
vier jaar BTh) begin en via die een jaar MDiv of MTh vorder, vind sy afsluiting in PhD. Die uitkoms van 'n PhD is
hoogs gespesialiseerde, navorsingsgebaseerde kundigheid.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op doktorale programme.

Toelatingsvereistes
‘n Kandidaat met ‘n MA(Teologie) of gelykwaardige kwalifikasie met ‘n minimum finale punt van 65% word na ‘n
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bevredigende colloquium doctum met inagneming van die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 G.45 en
G.62 tot die studie vir die PhD-graad toegelaat. Met die oog op die colloquium doctum moet die kandidaat ‘n
eerste navorsingsvoorstel inlewer.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op doktorsgrade in die fakulteit
’n Doktorsgraad slegs aan 'n student toegeken indien voldoen word aan al die vereistes in fakulteitsregulasies
neergelê: Op grond van ’n geëksamineerde proefskrif en 'n mondelinge eksamen. Die doktorsgraad word nie met
lof toegeken nie.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
i. Die student moet ’n proefskrif lewer van internasionaal vergelykbare standaard wat handel oor ’n onderwerp
behorende tot die gebied van die Teologie en moet ook die proefskrif in die openbaar voor die Fakulteit
verdedig.
ii. Voornemende doktorale studente registreer vir Teologie Doktoraal Voorbereidend (Kode:06280002) indien so
bepaal deur die Toelatings-komitee van die Nagraadse Komitee.
iii. Die registrasietydperk vir Teologie Doktoraal Voorbereidend is maksimum een jaar, en die student moet in
oorleg met die promotor, ’n substansiële navorsingsvoorstel voorberei. Indien dit tydens die proses nodig blyk
te wees, kan die promotor addisionele materiaal van fundamentele aard (soos navorsingsmetodologie) wat
vir die voorbereiding van die proefskrif onontbeerlik is, vir studie en formele assessering voorskryf.
iv. Wanneer die assessering bevredigend afgehandel is en die navorsings-voorstel deur die departementshoof
aanbeveel en deur die Navorsings- en Etiekkomitee van die Fakulteit Teologie goedgekeur is, word die
student toegelaat om vir die betrokke doktorale program te registreer.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
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2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

PhD Kerkgeskiedenis en Kerkreg (06265021)
Duur van studie

2 jaar

Programinligting
Die programlyn wat met die drie jaar BTh (voorheen BA ([Teologie]) begin en via BThHons, voorheen BAHons
([Teologie]) en MTh (voorheen MA [Teologie]) vorder, en die programlyn wat met die vier jaar BDiv (voorheen die
vier jaar BTh) begin en via die een jaar MDiv of MTh vorder, vind sy afsluiting in PhD. Die uitkoms van 'n PhD is
hoogs gespesialiseerde, navorsingsgebaseerde kundigheid.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op doktorale programme.

Toelatingsvereistes
‘n Kandidaat met ‘n MA(Teologie) of gelykwaardige kwalifikasie met ‘n minimum finale punt van 65% word na ‘n
bevredigende colloquium doctum met inagneming van die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 G.45 en
G.62 tot die studie vir die PhD-graad toegelaat. Met die oog op die colloquium doctum moet die kandidaat ‘n
eerste navorsingsvoorstel inlewer.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op doktorsgrade in die fakulteit
’n Doktorsgraad slegs aan 'n student toegeken indien voldoen word aan al die vereistes in fakulteitsregulasies
neergelê: Op grond van ’n geëksamineerde proefskrif en 'n mondelinge eksamen. Die doktorsgraad word nie met
lof toegeken nie.

Navorsing
Artikel vir publikasie
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Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
i. Die student moet ’n proefskrif lewer van internasionaal vergelykbare standaard wat handel oor ’n onderwerp
behorende tot die gebied van die Teologie en moet ook die proefskrif in die openbaar voor die Fakulteit
verdedig.
ii. Voornemende doktorale studente registreer vir Teologie Doktoraal Voorbereidend (Kode:06280002) indien so
bepaal deur die Toelatings-komitee van die Nagraadse Komitee.
iii. Die registrasietydperk vir Teologie Doktoraal Voorbereidend is maksimum een jaar, en die student moet in
oorleg met die promotor, ’n substansiële navorsingsvoorstel voorberei. Indien dit tydens die proses nodig blyk
te wees, kan die promotor addisionele materiaal van fundamentele aard (soos navorsingsmetodologie) wat
vir die voorbereiding van die proefskrif onontbeerlik is, vir studie en formele assessering voorskryf.
iv. Wanneer die assessering bevredigend afgehandel is en die navorsings-voorstel deur die departementshoof
aanbeveel en deur die Navorsings- en Etiekkomitee van die Fakulteit Teologie goedgekeur is, word die
student toegelaat om vir die betrokke doktorale program te registreer.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
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kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

PhD Nuwe Testamentiese Wetenskap (06265031)
Duur van studie

2 jaar

Programinligting
Die programlyn wat met die drie jaar BTh (voorheen BA ([Teologie]) begin en via BThHons, voorheen BAHons
([Teologie]) en MTh (voorheen MA [Teologie]) vorder, en die programlyn wat met die vier jaar BDiv (voorheen die
vier jaar BTh) begin en via die een jaar MDiv of MTh vorder, vind sy afsluiting in PhD. Die uitkoms van 'n PhD is
hoogs gespesialiseerde, navorsingsgebaseerde kundigheid.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op doktorale programme.

Toelatingsvereistes
‘n Kandidaat met ‘n MA(Teologie) of gelykwaardige kwalifikasie met ‘n minimum finale punt van 65% word na ‘n
bevredigende colloquium doctum met inagneming van die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 G.45 en
G.62 tot die studie vir die PhD-graad toegelaat. Met die oog op die colloquium doctum moet die kandidaat ‘n
eerste navorsingsvoorstel inlewer.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op doktorsgrade in die fakulteit
’n Doktorsgraad slegs aan 'n student toegeken indien voldoen word aan al die vereistes in fakulteitsregulasies
neergelê: Op grond van ’n geëksamineerde proefskrif en 'n mondelinge eksamen. Die doktorsgraad word nie met
lof toegeken nie.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
i. Die student moet ’n proefskrif lewer van internasionaal vergelykbare standaard wat handel oor ’n onderwerp
behorende tot die gebied van die Teologie en moet ook die proefskrif in die openbaar voor die Fakulteit
verdedig.
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ii. Voornemende doktorale studente registreer vir Teologie Doktoraal Voorbereidend (Kode:06280002) indien so
bepaal deur die Toelatings-komitee van die Nagraadse Komitee.
iii. Die registrasietydperk vir Teologie Doktoraal Voorbereidend is maksimum een jaar, en die student moet in
oorleg met die promotor, ’n substansiële navorsingsvoorstel voorberei. Indien dit tydens die proses nodig blyk
te wees, kan die promotor addisionele materiaal van fundamentele aard (soos navorsingsmetodologie) wat
vir die voorbereiding van die proefskrif onontbeerlik is, vir studie en formele assessering voorskryf.
iv. Wanneer die assessering bevredigend afgehandel is en die navorsings-voorstel deur die departementshoof
aanbeveel en deur die Navorsings- en Etiekkomitee van die Fakulteit Teologie goedgekeur is, word die
student toegelaat om vir die betrokke doktorale program te registreer.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

PhD Ou Testamentiese Wetenskap (06265041)
Duur van studie

2 jaar

Programinligting
Die programlyn wat met die drie jaar BTh (voorheen BA ([Teologie]) begin en via BThHons, voorheen BAHons
([Teologie]) en MTh (voorheen MA [Teologie]) vorder, en die programlyn wat met die vier jaar BDiv (voorheen die
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vier jaar BTh) begin en via die een jaar MDiv of MTh vorder, vind sy afsluiting in PhD. Die uitkoms van 'n PhD is
hoogs gespesialiseerde, navorsingsgebaseerde kundigheid.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op doktorale programme.

Toelatingsvereistes
‘n Kandidaat met ‘n MA(Teologie) of gelykwaardige kwalifikasie met ‘n minimum finale punt van 65% word na ‘n
bevredigende colloquium doctum met inagneming van die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 G.45 en
G.62 tot die studie vir die PhD-graad toegelaat. Met die oog op die colloquium doctum moet die kandidaat ‘n
eerste navorsingsvoorstel inlewer.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op doktorsgrade in die fakulteit
’n Doktorsgraad slegs aan 'n student toegeken indien voldoen word aan al die vereistes in fakulteitsregulasies
neergelê: Op grond van ’n geëksamineerde proefskrif en 'n mondelinge eksamen. Die doktorsgraad word nie met
lof toegeken nie.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
i. Die student moet ’n proefskrif lewer van internasionaal vergelykbare standaard wat handel oor ’n onderwerp
behorende tot die gebied van die Teologie en moet ook die proefskrif in die openbaar voor die Fakulteit
verdedig.
ii. Voornemende doktorale studente registreer vir Teologie Doktoraal Voorbereidend (Kode:06280002) indien so
bepaal deur die Toelatings-komitee van die Nagraadse Komitee.
iii. Die registrasietydperk vir Teologie Doktoraal Voorbereidend is maksimum een jaar, en die student moet in
oorleg met die promotor, ’n substansiële navorsingsvoorstel voorberei. Indien dit tydens die proses nodig blyk
te wees, kan die promotor addisionele materiaal van fundamentele aard (soos navorsingsmetodologie) wat
vir die voorbereiding van die proefskrif onontbeerlik is, vir studie en formele assessering voorskryf.
iv. Wanneer die assessering bevredigend afgehandel is en die navorsings-voorstel deur die departementshoof
aanbeveel en deur die Navorsings- en Etiekkomitee van die Fakulteit Teologie goedgekeur is, word die
student toegelaat om vir die betrokke doktorale program te registreer.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
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Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

PhD Praktiese Teologie (06265051)
Duur van studie

2 jaar

Programinligting
Die programlyn wat met die drie jaar BTh (voorheen BA ([Teologie]) begin en via BThHons, voorheen BAHons
([Teologie]) en MTh (voorheen MA [Teologie]) vorder, en die programlyn wat met die vier jaar BDiv (voorheen die
vier jaar BTh) begin en via die een jaar MDiv of MTh vorder, vind sy afsluiting in PhD. Die uitkoms van 'n PhD is
hoogs gespesialiseerde, navorsingsgebaseerde kundigheid.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op doktorale programme.

Toelatingsvereistes
‘n Kandidaat met ‘n MA(Teologie) of gelykwaardige kwalifikasie met ‘n minimum finale punt van 65% word na ‘n
bevredigende colloquium doctum met inagneming van die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 G.45 en
G.62 tot die studie vir die PhD-graad toegelaat. Met die oog op die colloquium doctum moet die kandidaat ‘n
eerste navorsingsvoorstel inlewer.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op doktorsgrade in die fakulteit
’n Doktorsgraad slegs aan 'n student toegeken indien voldoen word aan al die vereistes in fakulteitsregulasies
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neergelê: Op grond van ’n geëksamineerde proefskrif en 'n mondelinge eksamen. Die doktorsgraad word nie met
lof toegeken nie.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
i. Die student moet ’n proefskrif lewer van internasionaal vergelykbare standaard wat handel oor ’n onderwerp
behorende tot die gebied van die Teologie en moet ook die proefskrif in die openbaar voor die Fakulteit
verdedig.
ii. Voornemende doktorale studente registreer vir Teologie Doktoraal Voorbereidend (Kode:06280002) indien so
bepaal deur die Toelatings-komitee van die Nagraadse Komitee.
iii. Die registrasietydperk vir Teologie Doktoraal Voorbereidend is maksimum een jaar, en die student moet in
oorleg met die promotor, ’n substansiële navorsingsvoorstel voorberei. Indien dit tydens die proses nodig blyk
te wees, kan die promotor addisionele materiaal van fundamentele aard (soos navorsingsmetodologie) wat
vir die voorbereiding van die proefskrif onontbeerlik is, vir studie en formele assessering voorskryf.
iv. Wanneer die assessering bevredigend afgehandel is en die navorsings-voorstel deur die departementshoof
aanbeveel en deur die Navorsings- en Etiekkomitee van die Fakulteit Teologie goedgekeur is, word die
student toegelaat om vir die betrokke doktorale program te registreer.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
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'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.

PhD Praktiese Teologie: Pastorale Gesinsterapie (06265061)
Duur van studie

2 jaar

Programinligting
Die programlyn wat met die drie jaar BTh (voorheen BA ([Teologie]) begin en via BThHons, voorheen BAHons
([Teologie]) en MTh (voorheen MA [Teologie]) vorder, en die programlyn wat met die vier jaar BDiv (voorheen die
vier jaar BTh) begin en via die een jaar MDiv of MTh vorder, vind sy afsluiting in PhD. Die uitkoms van 'n PhD is
hoogs gespesialiseerde, navorsingsgebaseerde kundigheid.
Sien ook Algemene Regulasies soos van toepassing op doktorale programme.

Toelatingsvereistes
‘n Kandidaat met ‘n MA(Teologie) of gelykwaardige kwalifikasie met ‘n minimum finale punt van 65% word na ‘n
bevredigende colloquium doctum met inagneming van die bepalings van Algemene Regulasies G.1.3 G.45 en
G.62 tot die studie vir die PhD-graad toegelaat. Met die oog op die colloquium doctum moet die kandidaat ‘n
eerste navorsingsvoorstel inlewer.

Eksamens en slaagvereistes
Eksamenregulasies van toepassing op doktorsgrade in die fakulteit
’n Doktorsgraad slegs aan 'n student toegeken indien voldoen word aan al die vereistes in fakulteitsregulasies
neergelê: Op grond van ’n geëksamineerde proefskrif en 'n mondelinge eksamen. Die doktorsgraad word nie met
lof toegeken nie.

Navorsing
Artikel vir publikasie
Tensy die Senaat op aanbeveling van die studieleier/promotor anders besluit, moet 'n student voor of gelyktydig
met die indiening van die verhandeling ten minste een konsepartikel vir publikasie in 'n erkende akademiese
joernaal, en, in die geval van ? proefskrif, 'n bewys uitgereik deur 'n geakkrediteerde joernaal dat 'n artikel
ingedien is, by die Hoof: Studenteadministrasie indien.
Die konsepartikel of die artikel wat ingedien is, na gelang van die geval, moet gebaseer wees op die navorsing
wat die student vir die verhandeling/proefskrif gedoen het en moet deur die studieleier/promotor goedgekeur
wees, indien die studieleier/promotor nie 'n medeskrywer is nie.
Die studieleier/promotor sal verantwoordelik wees daarvoor om toe te sien dat die artikel deur die prosesse van
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hersiening en hervoorlegging gaan, soos nodig mag wees. Die toekenning van die graad kan onderhewig gestel
word aan die nakoming van die voorskrifte van hierdie regulasie.
i. Die student moet ’n proefskrif lewer van internasionaal vergelykbare standaard wat handel oor ’n onderwerp
behorende tot die gebied van die Teologie en moet ook die proefskrif in die openbaar voor die Fakulteit
verdedig.
ii. Voornemende doktorale studente registreer vir Teologie Doktoraal Voorbereidend (Kode:06280002) indien so
bepaal deur die Toelatings-komitee van die Nagraadse Komitee.
iii. Die registrasietydperk vir Teologie Doktoraal Voorbereidend is maksimum een jaar, en die student moet in
oorleg met die promotor, ’n substansiële navorsingsvoorstel voorberei. Indien dit tydens die proses nodig blyk
te wees, kan die promotor addisionele materiaal van fundamentele aard (soos navorsingsmetodologie) wat
vir die voorbereiding van die proefskrif onontbeerlik is, vir studie en formele assessering voorskryf.
iv. Wanneer die assessering bevredigend afgehandel is en die navorsings-voorstel deur die departementshoof
aanbeveel en deur die Navorsings- en Etiekkomitee van die Fakulteit Teologie goedgekeur is, word die
student toegelaat om vir die betrokke doktorale program te registreer.

Algemene inligting
Registrasie vir nagraadse programme
1. Gelyktydige registrasie vir 'n tweede nagraadse program
Geen student word toegelaat om vir meer as een nagraadse program gelyktydig in te skryf nie, behalwe waar 'n
student se bewese prestasieprofiel dit regverdig en dan ook met goedkeuring van die Dekaan. Die voortsetting
van studie in die tweede nagraadse program is onderhewig aan gunstige vorderingsverslae deur die hoofde van
departemente in die Fakulteit Teologie. Geen student word toegelaat om tydens die eksamen in die Fakulteit
Teologie, ook eksamen vir die tweede nagraadse program in 'n ander fakulteit af te lê nie.
2. Hernuwing van registrasie
Studente van die Universiteit word geregistreer vir een studiejaar. Na die verstryking van die akademiese jaar,
moet die student, indien hy of sy 'n student van die Universiteit wil bly, sy of haar registrasie hernu en ten
opsigte van so ’n hernuwing die gelde betaal wat voorgeskryf word.
'n Student wat vir 'n nagraadse studieprogram registreer moet ononderbroke geregistreer wees. Indien 'n
nagraadse student sy/haar studie onderbreek, is die student by hernuwing van registrasie aanspreeklik vir die
volle onderriggelde van toepassing op die graadprogram.
Indien 'n student ’n nagraadse program onderbreek, en dit word nie binne vier jaar na oorspronklike registrasie
hervat nie, behou die student nie krediete verwerf nie. Die student moet die geslaagde modules herhaal.
'n Student vir ’n honneursgraad moet sy of haar studie binne twee jaar voltooi, met dien verstande dat die
Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, in buitengewone omstandighede 'n vasgestelde beperkte
verlenging van die tydperk kan goedkeur.
Die magistergraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens een jaar verloop het nadat die
kwalifikasies op grond waarvan toelating tot magisterstudie verkry is, verwerf is.
Die doktorsgraad word slegs aan 'n student toegeken indien minstens 12 maande verstryk het sedert registrasie
vir die doktorsgraad aan die Universiteit, tensy 'n korter tydperk deur die dekaan goedgekeur word.
Behoudens ander fakulteitsregulasies moet 'n doktorale student sy of haar studies binne drie jaar na eerste
registrasie vir die graad voltooi. In buitengewone omstandighede kan die dekaan op aanbeveling van die
departementshoof, 'n vasgestelde beperkte verlenging van die tydperk goedkeur.
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Modules
Akademiese inligtingbestuur 101 (AIM 101)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

6.00
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Programme

BA (Beeldende Kunste) Beeldende Kunste
BA Geesteswetenskappe
BA Inligtingsontwerp Inligtingsontwerp
BA Musiek Musiek
BA Opsie: Sport en Vryetyd in die Samelewing
BA Opsie: Sportafrigtingswetenskap
BA Opsie: Sportsielkunde
BA Option: Sport- en Rekreasiebestuur
BA Oudiologie
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BA Visuele Studies
BAdmin Internasionale Verhoudings
BAdmin Openbare Bestuur
BAdmin Opsie: Publieke Administrasie
BArb Arbeidsterapie
BChD Tandheelkunde
BCom Agribesigheidsbestuur
BCom Beleggingsbestuur
BCom Bemarkingsbestuur
BCom Ekon en Bestuurswetenskappe
BCom Ekonometrie
BCom Ekonomie
BCom Entrepreneurskap
BCom Finansiële Wetenskappe
BCom Informatika: Inligtingstelsels
BCom Kommunikasiebestuur
BCom Menslikehulpbronbestuur
BCom Ondernemingsbestuur
BCom Opsie: Voorsieningskettingbestuur
BCom Rekeningkundige Wetenskappe
BCom Rekreasie- en Sportbestuur
BCom Statistiek
BCur Verpleegkunde
BDieetkunde Dieetkunde
BDiv Teologie
BDram Drama
BEd Grondslagfase-onderwys
BEd Intermediêrefase-onderwys
BEd Seniorfase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys
BHCSc Erfenis- en Kultuurtoerisme
BIS Inligtingkunde
BIS Multimedia
BIS Uitgewerswese
BIT Inligtingtegnologie
BMH Mondhigiëne
BMaatskaplike Werk Maatskaplike Werk
BMus Musiek
BPhysT Fisioterapie
BPolSci Internasionale Studies
BPolSci Politieke Studies
BRad Diagnostiek
BSc (Konstruksiebestuur) Konstruksiebestuur (3Jaar)
BSc (Rekenaarwetenskap) Rekenaarwetenskap
BSc Eiendomswese
BSc Inligtingtegnologie Inligting- en Kennisstelsels
BSc: Bourekenkunde (3Jr) Bourekenkunde
BSocSci Bedryfsosiologie en Arbeidstudies
BSocSci Opsie: Filosofie, Politiek en Ekonomie
BSportSci. BSportSci
BStads- en Streekbeplanning Stads- en Streekbeplanning
BTh Teologie
BVeterinary Science Veeartsenykunde
Hoër Sertifikaat (Sportwet) Opsie: Opvoedkunde
Hoër Sertifikaat (Sportwet) Opsie: Sportafrigting
MBChB Geneeskunde
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Diensmodules

Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie
Fakulteit Opvoedkunde
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Fakulteit Geesteswetenskappe
Fakulteit Regsgeleerdheid
Fakulteit Gesondheidswetenskappe
Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe
Fakulteit Teologie
Fakulteit Veeartsenykunde

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Inligtingkunde

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Verkry, evalueer, verwerk, bestuur en bied inligtingsbronne vir akademiese doeleindes aan deur gebruik te
maak van toepaslike tegnologie. Pas effektiewe soekstrategieë toe in verskillende tegnologiese omgewings.
Demonstreer die etiese en regverdige gebruik van inligtingsbronne. Integreer 21ste-eeuse kommunikasie met
die bestuur van akademiese inligting.

Akademiese-inligtingsbestuur 102 (AIM 102)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

6.00
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Programme

BA Regte
BCom Regte
BSc (Binne-argitektuur) Binneargitektuur
BSc (Landskapargitektuur) Landskapargitektuur
BSc Aktuariële en Finansiële Wiskunde
BSc Argitektuur
BSc Biochemie
BSc Biologiese Wetenskappe
BSc Biotegnologie
BSc Chemie
BSc Dierkunde
BSc Ekologie
BSc Entomologie
BSc Fisika
BSc Genetika
BSc Geografie
BSc Geoinformatika
BSc Geologie
BSc Mediese Wetenskappe
BSc Mensfisiologie
BSc Mensfisiologie, Genetika en Sielkunde
BSc Mensgenetika
BSc Meteorologie
BSc Mikrobiologie
BSc Omgewings- en Ingenieursgeologie
BSc Omgewingswetenskappe
BSc Plantkunde
BSc Toegepaste Wiskunde
BSc Voedselbestuur (4 jaar)
BSc Voedselwetenskap
BSc Wiskunde
BSc Wiskundige Statistiek
BSc. Voeding
BScAgric Landbou-ekonomie: Agribesigheidsbestuur
BScAgric Opsie: Toegepaste Plant- en Grondwetenskappe
BScAgric Plantpatologie
BScAgric Veekunde
BScAgric Veekunde: Weidingkunde
BScAgric Voedselwetenskap en -tegnologie
BVerbruikerswetenskap Gasvryheidsbestuur
BVerbruikerswetenskap Kleding: Kleinhandelbestuur
BVerbruikerswetenskap Voedsel: Kleinhandelbestuur

Diensmodules

Fakulteit Opvoedkunde
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Fakulteit Geesteswetenskappe
Fakulteit Regsgeleerdheid
Fakulteit Gesondheidswetenskappe
Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe
Fakulteit Teologie
Fakulteit Veeartsenykunde
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Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Inligtingkunde

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Verkry, evalueer, verwerk, bestuur en bied inligtingsbronne vir akademiese doeleindes aan deur gebruik te
maak van toepaslike tegnologie. Pas effektiewe soekstrategieë toe in verskillende tegnologiese omgewings.
Demonstreer die etiese en regverdige gebruik van inligtingsbronne. Integreer 21ste-eeuse kommunikasie met
die bestuur van akademiese inligting.

Akademiese inligtingbestuur 111 (AIM 111)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

4.00
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Programme

BA (Beeldende Kunste) Beeldende Kunste
BA Geesteswetenskappe
BA Inligtingsontwerp Inligtingsontwerp
BA Musiek Musiek
BA Opsie: Sport en Vryetyd in die Samelewing
BA Opsie: Sportafrigtingswetenskap
BA Opsie: Sportsielkunde
BA Option: Sport- en Rekreasiebestuur
BA Oudiologie
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BA Visuele Studies
BCMP Kliniese Mediese Praktyk
BCom (M) Vierjaarprogram
BDiv Teologie
BDram Drama
BEd Grondslagfase-onderwys
BEd Intermediêrefase-onderwys
BEd Seniorfase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys
BHCSc Erfenis- en Kultuurtoerisme
BMaatskaplike Werk Maatskaplike Werk
BPolSci Internasionale Studies
BPolSci Politieke Studies
BSc Aktuariële en Finansiële Wiskunde
BSc Biochemie
BSc Biologiese Wetenskappe
BSc Biotegnologie
BSc Chemie
BSc Dierkunde
BSc Ekologie
BSc Entomologie
BSc Fisika
BSc Genetika
BSc Geografie
BSc Geoinformatika
BSc Geologie
BSc Mediese Wetenskappe
BSc Mensfisiologie
BSc Mensfisiologie, Genetika en Sielkunde
BSc Mensgenetika
BSc Meteorologie
BSc Mikrobiologie
BSc Omgewings- en Ingenieursgeologie
BSc Omgewingswetenskappe
BSc Plantkunde
BSc Toegepaste Wiskunde
BSc Verlengde program - Biologiese en Landbouwetenskappe
BSc Verlengde program - Fisiese Wetenskappe
BSc Verlengde program - Wiskundige Wetenskappe
BSc Voedselbestuur (4 jaar)
BSc Voedselwetenskap
BSc Wiskunde
BSc Wiskundige Statistiek
BSc. Voeding
BScAgric Landbou-ekonomie: Agribesigheidsbestuur
BScAgric Opsie: Toegepaste Plant- en Grondwetenskappe
BScAgric Plantpatologie
BScAgric Veekunde
BScAgric Veekunde: Weidingkunde
BScAgric Voedselwetenskap en -tegnologie
BSocSci Bedryfsosiologie en Arbeidstudies
BSocSci Opsie: Filosofie, Politiek en Ekonomie
BTh Teologie
BVerbruikerswetenskap Gasvryheidsbestuur
BVerbruikerswetenskap Kleding: Kleinhandelbestuur
BVerbruikerswetenskap Voedsel: Kleinhandelbestuur
Universiteitsdiploma Teologie
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Diensmodules

Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie
Fakulteit Opvoedkunde
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Fakulteit Geesteswetenskappe
Fakulteit Regsgeleerdheid
Fakulteit Gesondheidswetenskappe
Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe
Fakulteit Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

Mamelodi, 2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Inligtingkunde

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Vind, evalueer, prosesseer, bied inligtingbronne aan en bestuur hulle vir akademiese doeleindes deur die
gepaste tegnologie te gebruik.

Akademiese inligtingbestuur 121 (AIM 121)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

4.00
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Programme

BA (Beeldende Kunste) Beeldende Kunste
BA Geesteswetenskappe
BA Inligtingsontwerp Inligtingsontwerp
BA Musiek Musiek
BA Opsie: Sport en Vryetyd in die Samelewing
BA Opsie: Sportafrigtingswetenskap
BA Opsie: Sportsielkunde
BA Option: Sport- en Rekreasiebestuur
BA Oudiologie
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BA Visuele Studies
BCMP Kliniese Mediese Praktyk
BCom (M) Vierjaarprogram
BDiv Teologie
BDram Drama
BEd Grondslagfase-onderwys
BEd Intermediêrefase-onderwys
BEd Seniorfase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys
BHCSc Erfenis- en Kultuurtoerisme
BMaatskaplike Werk Maatskaplike Werk
BPolSci Internasionale Studies
BPolSci Politieke Studies
BSc Aktuariële en Finansiële Wiskunde
BSc Biochemie
BSc Biologiese Wetenskappe
BSc Biotegnologie
BSc Chemie
BSc Dierkunde
BSc Ekologie
BSc Entomologie
BSc Fisika
BSc Genetika
BSc Geografie
BSc Geoinformatika
BSc Geologie
BSc Mediese Wetenskappe
BSc Mensfisiologie
BSc Mensfisiologie, Genetika en Sielkunde
BSc Mensgenetika
BSc Meteorologie
BSc Mikrobiologie
BSc Omgewings- en Ingenieursgeologie
BSc Omgewingswetenskappe
BSc Plantkunde
BSc Toegepaste Wiskunde
BSc Verlengde program - Biologiese en Landbouwetenskappe
BSc Verlengde program - Fisiese Wetenskappe
BSc Verlengde program - Wiskundige Wetenskappe
BSc Voedselbestuur (4 jaar)
BSc Voedselwetenskap
BSc Wiskunde
BSc Wiskundige Statistiek
BSc. Voeding
BScAgric Landbou-ekonomie: Agribesigheidsbestuur
BScAgric Opsie: Toegepaste Plant- en Grondwetenskappe
BScAgric Plantpatologie
BScAgric Veekunde
BScAgric Veekunde: Weidingkunde
BScAgric Voedselwetenskap en -tegnologie
BSocSci Bedryfsosiologie en Arbeidstudies
BSocSci Opsie: Filosofie, Politiek en Ekonomie
BTh Teologie
BVerbruikerswetenskap Gasvryheidsbestuur
BVerbruikerswetenskap Kleding: Kleinhandelbestuur
BVerbruikerswetenskap Voedsel: Kleinhandelbestuur
Universiteitsdiploma Teologie
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Diensmodules

Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie
Fakulteit Opvoedkunde
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Fakulteit Geesteswetenskappe
Fakulteit Regsgeleerdheid
Fakulteit Gesondheidswetenskappe
Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe
Fakulteit Teologie
Fakulteit Veeartsenykunde

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

Mamelodi, 2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Inligtingkunde

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Pas effektiewe soekstrategieë toe in verskillende tegnologiese omgewings. Demonstreer die etiese en
regverdige gebruik van inligtingsbronne. Integreer 21ste-eeuse kommunikasie met die bestuur van akademiese
inligting.

Academic literacy 110 (ALL 110)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

6.00

Programme

BA (Beeldende Kunste) Beeldende Kunste
BA Geesteswetenskappe
BA Inligtingsontwerp Inligtingsontwerp
BA Musiek Musiek
BA Opsie: Sport en Vryetyd in die Samelewing
BA Opsie: Sportafrigtingswetenskap
BA Opsie: Sportsielkunde
BA Option: Sport- en Rekreasiebestuur
BA Oudiologie
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BA Visuele Studies
BDiv Teologie
BDram Drama
BHCSc Erfenis- en Kultuurtoerisme
BMaatskaplike Werk Maatskaplike Werk
BPolSci Internasionale Studies
BPolSci Politieke Studies
BSocSci Bedryfsosiologie en Arbeidstudies
BTh Teologie
Hoër Sertifikaat (Sportwet) Opsie: Opvoedkunde
Hoër Sertifikaat (Sportwet) Opsie: Sportafrigting
Universiteitsdiploma Teologie

Diensmodules

Fakulteit Gesondheidswetenskappe
Fakulteit Teologie

Voorvereistes

No prerequisites.
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Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Eenheid vir Akademiese Gelett

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
This module intends to equip students to cope more confidently and competently with the reading and
understanding of a variety of texts, to apply these skills in a variety of contexts and to follow the conventions of
academic writing.

Academic literacy for Theology 120 (ALL 120)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

6.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie
Universiteitsdiploma Teologie

Diensmodules

Fakulteit Teologie

Voorvereistes

No prerequisites.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Eenheid vir Akademiese Gelett

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
By the end of this module students should be able to cope more confidently and competently with the reading,
writing and critical thinking demands that are characteristic of the field of Theology.

Die wêreld van die Ou Testament 110 (BYA 110)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap
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Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Die geografiese en historiese agtergrond van die Ou Testament. Die Nabye-Oosterse kulturele agtergrond van
die Bybel.

Inleiding tot die wêreld van die Ou Testament 114 (BYA 114)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Die geografiese en historiese agtergrond van die Ou Testament. Die Naby-Oosterse kulturele konteks van die
Bybel.

Die wêreld van die Nuwe Testament 120 (BYA 120)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Die ensiklopedie van die Nuwe Testament. Die Mediterreense sosio-kulturele leefwêreld van die Nuwe
Testament.

Inleiding tot die wêreld van die Nuwe Testament 124 (BYA 124)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00
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Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Ensiklopediese plasing van die Nuwe Testament in die Teologie. Die Mediterreense sosio-kulturele leefwêreld
van die Nuwe Testament.

Bybelse tale 251 (BYT 251)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

8.00

Diensmodules

Fakulteit Teologie

Voorvereistes

*Bied saam met HEB 210 en 220 en/of GRK 210 en 220 toegang tot BYT op jaarvlak
3.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Antieke Tale en Kulture

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Antieke Wêreld in konteks ‘n Breë historiese oorsig van die antieke samelewings in die Mediterreense gebied. ‘n
Studie van Griekse en Hebreeuse uitdrukkingswyses binne konteks van die antieke Mediterreense mens-,
samelewings- en wêreldbeskouing.

Vroeë kerk tot Augustinus 114 (CHI 114)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Semester 1
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Module-inhoud
Geskiedenis van die vroeë kerk tot en met Augustinus.

Reformasie en die reformatoriese nalatenskap in Europa 214 (CHI 214)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Reformasie en die reformatoriese nalatenskap in Europa.

Die kerk in die resente geskiedenis 224 (CHI 224)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Die 18de en 20ste eeue: Opkoms van ideologieë en filosofiese bewegings. Die Ekumeniese Beweging.

Afrika en Suid-Afrika in die kerkgeskiedenis 314 (CHI 314)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Universiteit van Pretoria Jaarboek 2016 | www.up.ac.za | 21:11:25 08/05/2021 | Bladsy 83 van 179

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Afrika- en Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis I (algemeen en kerkspesifiek).

Inleiding in die kerkreg 324 (CHI 324)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Kerkreg (algemeen en kerkspesifiek).

Afrika en Suid-Afrika in die kerkgeskiedenis 325 (CHI 325)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

CHI 314

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Afrika- en Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis II (algemeen en kerkspesifiek).

Vroeë kerk 110 (CHS 110)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Universiteit van Pretoria Jaarboek 2016 | www.up.ac.za | 21:11:25 08/05/2021 | Bladsy 84 van 179

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Geskiedenis van die vroeë kerk tot en met Augustinus.

Reformasie en postreformasie 210 (CHS 210)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Reformasie en die reformatoriese nalatenskap in Europa.

Moderne kerkgeskiedenis 220 (CHS 220)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Die 19de en 20ste eeue. Opkoms van ideologieë en filosofiese bewegings. Die Ekumeniese Beweging.
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Die 20ste eeu in Suid-Afrika: Algemene oorsig (1900 – 1948) 253 (CHS 253)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

8.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Kwartaal 3

Module-inhoud
’n Algemene oorsig van ontwikkelings en tendense van Christendom en kerk in Suid-Afrika gedurende die eerste
helfte van die 20ste eeu.

Kerkgeskiedenis in Afrika en Suid-Afrika 310 (CHS 310)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

CHS 310

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Afrika- en Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis I (algemeen en kerkspesifiek).

Kerkreg 320 (CHS 320)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg
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Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Kerkreg (algemeen en kerkspesifiek).

Kerkgeskiedenis in Afrika en Suid-Afrika 321 (CHS 321)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

CHS 310

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Afrika- en Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis II (algemeen en kerkspesifiek).

Inleiding tot kerkreg 351 (CHS 351)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

12.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Kwartaal 1

Module-inhoud
’n Oriëntasie met betrekking tot die Kerkreg, ook die van deelnemende kerke.

Die ekumeniese beweging 352 (CHS 352)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

12.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Universiteit van Pretoria Jaarboek 2016 | www.up.ac.za | 21:11:25 08/05/2021 | Bladsy 87 van 179

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Kwartaal 2

Module-inhoud
’n Oorsig van die ekumeniese beweging, wêreldwyd en in Suid-Afrika.

In gesprek met kerke 353 (CHS 353)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

12.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Kwartaal 3

Module-inhoud
Inleiding in die gesprek met verskillende kerke in Suid-Afrika.

Die 20ste eeu in Suid-Afrika: 'n Algemene oorsig (1948 - 1998) 354 (CHS 354)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

12.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Kwartaal 4

Module-inhoud
’n Algemene oorsig van ontwikkelings en tendense van Christendom en kerk in Suid-Afrika gedurende die
tweede helfte van die 20ste eeu.

Gemeenskapsbetrokkenheid 210 (CYE 210)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

15.00

Programme

BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 praktiese sessies per week, 1 lesing per week
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Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Gemeenskapsbetrokkenheid. Sluit aspekte van bedieningspraktyk in. Algemene beginsels en vorming.

Gemeenskapsbetrokkenheid 214 (CYE 214)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

15.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week, 1 praktiese sessies per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Gemeenskapsbetrokkenheid. Sluit aspekte van bedieningspraktyk in. Algemene beginsels en vorming.

Inleiding in die dogmatiek en Christelike etiek 120 (DCE 120)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Inleiding in dogmatiek en Christelike etiek; inleiding in seleksie van fundamentele lokusse.

Antropologie, Christologie en soteriologie 210 (DCE 210)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00
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Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Antropologie, Christologie en soteriologie.

Skrifgesag en skrifgebruik 220 (DCE 220)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Skrifgesag en skrifgebruik in teologie en etiek.

Sosiale etiek, ekklesiologie en eskatologie 310 (DCE 310)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Universiteit van Pretoria Jaarboek 2016 | www.up.ac.za | 21:11:25 08/05/2021 | Bladsy 90 van 179

Module-inhoud
Sosiale etiek, ekklesiologie en eskatologie.

Hedendaagse strominge in die Sistematiese Teologie 320 (DCE 320)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Teologiese vraagstukke, strominge en invloedryke denkers.

Hedendaagse vraagstukke in die Sistematiese Teologie 321 (DCE 321)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Bio-etiek. Filosofies-teologiese vraagstukke.

Dogmatiek en Christelike etiek 710 (DCE 710)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Dogmatiek en Christelike Etiek

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week
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Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Navorsingsmodule. Fundamenteel: oriëntasie, navorsingsmetodologie. Skripsie.

Dogmatiek en Christelike etiek 720 (DCE 720)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Dogmatiek en Christelike Etiek

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule. Oorsig van Sistematies-Teologiese ontwerpe.

Dogmatiek en Christelike etiek730 (DCE 730)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Dogmatiek en Christelike Etiek

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule. Gespesialiseerde studie van enkele Sistematies Teologiese lokusse.

Dogmatiek en Christelike etiek 740 (DCE 740)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Dogmatiek en Christelike Etiek
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Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule. Oorsig van Christelik-etiese temas en vraagstukke.

Dogmatiek en Christelike etiek 810 (DCE 810)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

14.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
In diepte behandeling van een of meer lokusse binne 'n hedendaagse Sistematiese Teologiese raamwerk (I).

Dogmatiek en Christelike etiek (DCE 820)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

14.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
In diepte behandeling van een of meer lokusse binne 'n hedendaagse Sistematiese Teologiese raamwerk (II).

Dogmatiek en Christelike etiek 860 (DCE 860)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Voorvereistes

DCE 810 en DCE 820
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Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Leerstellige en etiese dimensies van die kerklike bediening.

Inleiding tot dogmatiek en Christelike etiek (1) 871 (DCE 871)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Dogmatiek en Christelike etiek (1). Inleiding in en oorsig van die vakgebied(vervolg).

Inleiding tot dogmatiek en Christelike etiek (2) 872 (DCE 872)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

DCE 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Inleiding in en oorsig van die vakgebied (vervolg).

Dogmatiek en Christelike etiek 881 (DCE 881)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

DCE 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng
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Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Studie van enkele temas uit die geskiedenis en metodologie van die Dogmatiek, Etiek en Godsdiensfilosofie.

Dogmatiek en Christelike etiek 882 (DCE 882)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

DCE 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Studie van enkele kerntemas uit die Dogmatiek en Christelike Etiek.

Dogmatiek en Christelike etiek 883 (DCE 883)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

DCE 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Studie van enkele kernprobleme uit die Dogmatiek en Christelike Etiek.

Dogmatiek en Christelike etiek 884 (DCE 884)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

DCE 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng
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Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Studie van enkele moderne ontwikkelinge in die Dogmatiek en Christelike Etiek.

Inleiding in dogmatiek en Christelike etiek 124 (DET 124)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Inleiding tot die sistematiese teologie.

Leer oor die mens, Christologie en soteriologie 214 (DET 214)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Antropologie, Christologie en soteriologie.

Skrifgesag en -gebruik 224 (DET 224)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.
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Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Skrifgesag en Skrifgebruik in teologie en etiek.

Sosiale etiek, ekklesiologie en eskatologie 314 (DET 314)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Social ethics, ecclesiology and eschatology.

Oorsig van eietydse strominge in die Sistematiese Teologie 324 (DET 324)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Teologiese vraagstukke, strominge en invloedryke denkers.

Oorsig van eietydse vraagstukke in die Sistematiese Teologie 325 (DET 325)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00
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Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Bio-etiek. Filosofies-teologiese vraagstukke.

Dogmatiek en etiek 803 (DET 803)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

90.00

Programme

MTh Dogmatiek en Christelike Etiek (Gedoseer)

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Gedoseerde module oor leerstellige teologie, fundamentaalteologie en teologiese etiek.

Dogmatiek en Christelike etiek 804 (DET 804)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

60.00

Programme

MDiv Theologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 seminaar per week, 1 besprekingsklas per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Selfstudie module met miniverhandeling oor 'n goedgekeurde tema, uit leerstellige teologie,
fundamentaalteologie en teologiese etiek.
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Dogmatiek en Christelike etiek 805 (DET 805)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

80.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 besprekingsklas per week, 1 seminaar per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Selfstudie hoofvak oor 'n goedgekeurde tema uit leerstellige teologie, fundamentaalteologie en teologiese
etiek.

Dogmatiek en Christelike etiek 806 (DET 806)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MDiv Theologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 besprekingsklas per week, 1 seminaar per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule: temas uit leerstellige teologie, fundamentaal-teologie en teologiese etiek.

Miniverhandeling: Dogmatiek en Christelike etiek 893 (DET 893)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

90.00

Programme

MTh Dogmatiek en Christelike Etiek (Gedoseer)

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar
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Module-inhoud
'n Miniverhandeling oor 'n goedgekeurde onderwerp wat verband hou met voorgeskrewe temas in sistematiese
teologie.

Verhandeling: Dogmatiek en Christelike etiek 894 (DET 894)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

180.00

Programme

MTh Dogmatiek en Christelike Etiek

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Verhandeling gebaseer op onafhanklike navorsing oor 'n goedgekeurde onderwerp.

Verhandeling: Dogmatiek en Christelike etiek 896 (DET 896)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

180.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Verhandeling gebaseer op onafhanklike navorsing oor 'n goedgekeurde onderwerp in Dogmatiek en
Christelike etiek.

Proefskrif: Dogmatiek en Christelike etiek 980 (DET 980)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

360.00

Programme

PhD Dogmatiek en Christelike Etiek

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Dogmatiek en Christelike Etiek

Aanbiedingstydperk

Jaar
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Module-inhoud
‘n Proefskrif gebaseer op onafhanklike navorsing oor ‘n goedgekeurde onderwerp in die veld van Dogmatiek
en/of Christelike etiek. Die kern van die proefskrif is om ‘n oorspronklike bydrae tot die vakdissipline te maak.

Grieks 110 (GRK 110)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

12.00

Programme

BA Geesteswetenskappe
BA Musiek Musiek
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BDiv Teologie
BPolSci Politieke Studies

Diensmodules

Fakulteit Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 besprekingsklasse per week, 2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Antieke Tale en Kulture

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Griekse grammatika (1) Basiese kenmerke van Hellenistiese Grieks: die skryftekens en uitspraak, die Griekse
werkwoord- en naamwoordsisteme, vervoeging en verbuiging, basiese sinsbou en woordeskat. Oefening geskied
aan die hand van aangepaste passasies uit die Griekse Nuwe Testament. Deurlopende evaluering sluit
klastoetse en tuiswerk-opdragte in. Griekse grammatika (2) Verdere studie van die werkwoord- en
naamwoordsisteme van Hellenistiese Grieks, uitbreiding van die basiese woordeskat, asook analise van
saamgestelde sinne. Aangepaste passasies uit die Nuwe Testament vorm die basis van die praktiese oefening in
akademiese geletterdheid.

Grieks 120 (GRK 120)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

12.00

Programme

BA Geesteswetenskappe
BA Musiek Musiek
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BDiv Teologie
BPolSci Politieke Studies

Diensmodules

Fakulteit Teologie

Voorvereistes

GRK 110
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Kontaktyd

2 besprekingsklasse per week, 2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Antieke Tale en Kulture

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Griekse grammatika (3) Verdere studie van die werkwoord- en naamwoordsisteme van Hellenistiese Grieks:
medium- en passiefvorme, die derde verbuiging, en analise van saamgestelde sinne. Passasies uit die Nuwe
Testament vorm steeds die basis van die student se praktiese akademiese geletterdheidsoefeninge. Griekse
tekste: Lees en verstaan Lees geselekteerde tekste uit die NT en/of Apostoliese Vaders, met klem op
woordontledings, basiese vertaling, gebruik van basiese hulpmiddels (woordeboek, vertalings). Evaluering sluit
ook vertaling van onvoorbereide leesstukke uit die betrokke korpusse in.

Grieks 210 (GRK 210)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

16.00

Programme

BA Geesteswetenskappe
BA Musiek Musiek
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BDiv Teologie
BPolSci Politieke Studies

Diensmodules

Fakulteit Teologie

Voorvereistes

GRK 110, GRK 120

Kontaktyd

1 besprekingsklas per week, 2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Antieke Tale en Kulture

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Griekse tekste – sintaksis Basiese sintaktiese teorie en toepassing op geselekteerde Griekse tekste. Griekse
prosa – teksanalise Basiese teorie van volledige teksanalise en toepassing daarvan op geselekteerde NTprosatekste.

Grieks 220 (GRK 220)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

16.00
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Programme

BA Geesteswetenskappe
BA Musiek Musiek
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BDiv Teologie
BPolSci Politieke Studies

Diensmodules

Fakulteit Teologie

Voorvereistes

GRK 210

Kontaktyd

1 besprekingsklas per week, 2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Antieke Tale en Kulture

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Griekse poësie – teksanalise Basiese teorie van poëtiese teksanalise en toepassing daarvan op geselekteerde
NT-tekste en verwante poësietekste. Griekse tekste – holistiese analise Studente word begelei om selfstandig
gekose Griekse tekste te lees en te analiseer deur die toepassing van al die kennis en vaardighede wat in GRKmodules op jaarvlak 1 asook in GRK 210 en 220 verwerf is.

Inleiding in godsdiens- en sendingwetenskap 120 (GSW 120)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Inleiding in godsdiens- en sendingwetenskap. Inleiding in teologie van sending.

Inleiding in godsdiens- en sendingwetenskap 124 (GSW 124)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.
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Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Inleiding in godsdiens- en sendingwetenskap. Inleiding in teologie van sending.

'n Seleksie van sleutelbegrippe en temas in Godsdienswetenskap en sending 210 (GSW 210)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Kerk, sending en leierskap. Godsdiensfenomenologie.

Sleutelbegrippe en temas in Godsdienswetenskap en missiologie 214 (GSW 214)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Kerk, sending en leierskap. Godsdiensfenomenologie.

Christelike godsdiens in Derde Wêreld 220 (GSW 220)
Kwalifikasie

Voorgraads
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Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Primale godsdienste. Afrika-godsdienste; Afrika onafhanklike kerke. Teologieë van die Derde werêld.

Die Christendom in derdewêreldse konteks 224. (GSW 224)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Primale godsdienste. Afrika-godsdienste; Afrika onafhanklike kerke. Teologieë van die Derde werêld.

Sending in praktyk 310 (GSW 310)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

Gemeenskapsbetrokkenheid, 2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1
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Module-inhoud
Sendingpraktyk en diensgetuienis in konteks.

Sending in praktiese perspektief 314 (GSW 314)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

Gemeenskapsbetrokkenheid, 2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Sendingpraktyk en diensgetuienis in konteks.

In gesprek met wêreldgodsdienste 320 (GSW 320)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Oosterse godsdienste. Israel, Islam en Christendom.

Missionale ekklesiologie in eietydse konteks 321 (GSW 321)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week
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Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Missionêre ekklesiologie. Missionêre diakonaat en eko-praktyk.

Ontmoeting met wêreldgodsdienste 324 (GSW 324)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Oosterse godsdienste. Israel, Islam en Christendom.

Die Kerk in eietydse missionale perspektief 325 (GSW 325)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Missionêre ekklesiologie. Missionêre diakonaat en eko-praktyk.

Godsdiens- en sendingwetenskap 710 (GSW 710)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Godsdiens- en Sendingwetenskap
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Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Navorsingsmodule. Fundamenteel: oriëntasie, navorsingsmetodologie. Skripsie.

Godsdiens- en sendingwtenskap 720 (GSW 720)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Godsdiens- en Sendingwetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule. Teologie van sending. Missionêre ekklesiologie.

Godsdiens- en sendingwetenskap 730 (GSW 730)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Godsdiens- en Sendingwetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule. Oorsig van godsdienste en godsdienstige verskynsels.

Godsdiens- en sendingwetenskap 740 (GSW 740)
Kwalifikasie

Nagraads
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Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Godsdiens- en Sendingwetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule. Missionêre diakonaat. Toegespitste studie ter ondersteuning van skripsie.

Godsdiens-en sendingwetensk ap 803 (GSW 803)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

90.00

Programme

MTh Godsdiens- en Sendingwetenskap (Gedoseer)

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 besprekingsklas per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Gedoseerde module oor godsdienswetenskap en/of sendingwetenskap.

Godsdiens- en sendingwetenskap 804 (GSW 804)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

60.00

Programme

MDiv Theologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 seminaar per week, 1 besprekingsklas per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar
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Module-inhoud
'n Selfstudie module met miniverhandeling oor 'n goedgekeurde tema, uit godsdienswetenskap en/of
sendingwetenskap.

Godsdiens- en sendingwetenskap 805 (GSW 805)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

80.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 seminaar per week, 1 besprekingsklas per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Selfstudie hoofvak oor ‘n goedgekeurde tema uit godsdienswetenskap en/of sendingwetenskap.

Godsdiens- en sendingwetenskap 806 (GSW 806)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MDiv Theologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 seminaar per week, 1 besprekingsklas per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule: temas uit Godsdiens- en Sendingwetenskap.

Godsdiens- en sendingwetenskap 810 (GSW 810)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

14.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap
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Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Die teologie van godsdiens; godsdiens en kultuur.

Godsdiens- en sendingwetenskap 820 (GSW 820)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

14.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Die teologie van sending en sendingparadigmas.

Godsdiens- en sendingwetenskap 860 (GSW 860)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Voorvereistes

GSW 810 en GSW 820

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kerklike bediening van die gesigspunt van Godsdiens- en Sendingwetenskap.

Godsdiens- en sendingwetenskap (1) 871 (GSW 871)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 besprekingsklas per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap
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Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Godsdiens- en sendingwetenskap (1). Inleiding in en oorsig van die vakgebiede.

Godsdiens- en sendingwetenskap (2) 872 (GSW 872)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

GSW 871

Kontaktyd

2 besprekingsklas per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Godsdiens- en sendingwetenskap (2). Inleiding in en oorsig van die vakgebiede (vervolg).

Godsdiens- en sendingwetenskap 881 (GSW 881)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

GSW 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Een van die nie-Christelike godsdienste in Suid-Afrika word op ’n gevorderde vlak by wyse van literatuurstudie,
persoonlike ondersoek en kontak bestudeer. Daar word ook aandag gegee aan die teologiese kwessies rakende
die verhouding tussen die betrokke godsdiens en die Christendom.

Godsdiens- en sendingwetenskap 882 (GSW 882)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

GSW 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng
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Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Inleiding in die teologiese teorie van godsdiens; teologiese denke met betrekking tot die verhouding tussen
Christendom, kerk en geloof aan die een kant en die nie-Christelike godsdienste aan die ander kant.

Godsdiens- en sendingwetenskap 883 (GSW 883)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

GSW 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Sending is praktykgerig, maar dit is ook nodig dat daar teoreties en teologies oor sendingpraktyk besin word ten
einde ‘n gesonde en prinsipieel-korrekte sendingpraktyk te verseker.

Godsdiens- en sendingwetenskap 884 (GSW 884)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

GSW 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Die praktykmodel waarna GSW 883 verwys, word toegepas in die ontwikkeling van ‘n sendingstrategie vir ‘n
bepaalde konteks. Deur ‘n proses van lees, betrokkenheid en navorsing word die student gelei in die
ontwikkeling van ‘n eie, unieke strategie met die oog op toepassing in ‘n spesifieke konteks.

Miniverhandeling: Godsdiens- en sendingwetenskap 893 (GSW 893)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

90.00

Programme

MTh Godsdiens- en Sendingwetenskap (Gedoseer)
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Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Miniverhandeling oor 'n goedgekeurde onderwerp wat verband hou met voorgeskrewe temas in
godsdienswetenskap en/of sendingwetenskap.

Verhandeling: Godsdiens- en sendingwetenskap 894 (GSW 894)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

240.00

Programme

MTh Godsdiens- en Sendingwetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Verhandeling gebaseer op onafhanklike navorsing oor 'n goedgekeurde onderwerp in godsdienswetenskap
en/of sendingwetenskap.

Verhandeling: Godsdiens- en sendingwetenskap 896 (GSW 896)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

180.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Verhandeling gebaseer op onafhanklike navorsing oor 'n goedgekeurde onderwerp in godsdienswetenskap
en/of sendingwetenskap.

Proefskrif: Godsdiens- en sendingwetenskap 980 (GSW 980)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

360.00
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Programme

PhD Godsdiens- en Sendingwetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
‘n Proefskrif gebaseer op onafhanklike navorsing oor ‘n goedgekeurde onderwerp in die veld van godsdiens- en
sendingwetenskap. Die kern van die proefskrif is om ‘n oorspronklike bydrae tot die vakdissipline te maak.

Hebreeus 110 (HEB 110)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

12.00

Programme

BA Geesteswetenskappe
BA Musiek Musiek
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BDiv Teologie
BPolSci Politieke Studies

Diensmodules

Fakulteit Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 besprekingsklasse per week, 2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Antieke Tale en Kulture

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Hebreeuse grammatika (1) Basiese grammatikale beginsels van klassieke Hebreeus: die skryftekens en
uitspraak, Hebreeuse oordsoorte, die naamwoord- en werkwoordsisteem, basiese sinsbou en woordeskat.
Oefening geskied aan die hand van geselekteerde passasies uit die Hebreeuse Ou Testament. Hebreeuse
grammatika (2) Meer gevorderde grammatikale beginsels van klassieke Hebreeus: gebruike van naamwoorde,
werkwoorde en partikels; die afgeleide stamformasies van die werkwoord. Passasies uit die Hebreeuse Ou
Testament vorm die basis van die praktiese inoefening en akademiese geletterdheid.

Hebreeus 120 (HEB 120)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

12.00
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Programme

BA Geesteswetenskappe
BA Musiek Musiek
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BDiv Teologie
BPolSci Politieke Studies

Diensmodules

Fakulteit Teologie

Voorvereistes

HEB 110

Kontaktyd

2 lesing per week, 2 besprekingsklasse per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Antieke Tale en Kulture

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Hebreeuse grammatika (3) Gevorderde studie van die werkwoordsisteem: die onreëlmatige en swak
werkwoorde. Passasies uit die Ou Testament vorm die basis van studente se praktiese akademiese
geletterdheidsoefeninge. Hebreeuse tekste: Lees en verstaan Lees geselekteerde tekste uit die OT met klem op
woordontledings, basiese vertaling, gebruik van basiese hulpmiddels (woordeboek, vertalings). Evaluering sluit
onvoorbereide leesstukke in.

Hebreeus 210 (HEB 210)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

16.00

Programme

BA Geesteswetenskappe
BA Musiek Musiek
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BDiv Teologie
BPolSci Politieke Studies

Diensmodules

Fakulteit Teologie

Voorvereistes

HEB 110, 120

Kontaktyd

1 besprekingsklas per week, 2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Antieke Tale en Kulture

Aanbiedingstydperk

Semester 1
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Module-inhoud
Hebreeuse tekste – sintaksis Basiese sintaktiese teorie en toepassing op geselekteerde Hebreeuse tekste.
Hebreeuse prosa – teksanalise Basiese teorie van volledige teksanalise en toepassing op geselekteerde OTprosatekste.

Hebreeus 220 (HEB 220)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

16.00

Programme

BA Geesteswetenskappe
BA Musiek Musiek
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BDiv Teologie
BPolSci Politieke Studies

Diensmodules

Fakulteit Teologie

Voorvereistes

HEB 210 of HEB 261-262

Kontaktyd

2 lesing per week, 1 besprekingsklas per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Antieke Tale en Kulture

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Hebreeuse poësie – teksanalise Basiese teorie vir analise van Hebreeuse poësie en toepassing op geselekteerde
OT poëtiese tekste. Hebreeuse tekste – holistiese analise Studente word begelei om selfstandig gekose
Hebreeuse tekste te lees en te analiseer deur die toepassing van al die kennis en vaardighede wat in HEBmodules op jaarvlak 1 asook in HEB 210 en 220 verwerf is.

Teorie, filosofie en historiografie 454 (KGS 454)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

9.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Kwartaal 4

Module-inhoud
Inleiding in die teorie, filosofie en metodologie van Kerkgeskiedenis.
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Kerkgeskiedenis en kerkreg 710 (KGS 710)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Navorsingsmodule. Fundamenteel: oriëntasie, navorsingsmetodologie. Skripsie.

Kerkgeskiedenis en kerkreg 720 (KGS 720)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule. Die vroeë kerk.

Kerkgeskiedenis en kerkreg 730 (KGS 730)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Universiteit van Pretoria Jaarboek 2016 | www.up.ac.za | 21:11:25 08/05/2021 | Bladsy 118 van 179

Module-inhoud
Kernmodule. Die Kerkhervorming en daarna.

Kerkgeskiedenis en kerkreg 740 (KGS 740)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule: toegespitste studie. Keuseonderwerp met betrekking tot Afrika- of Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis.

Kerkgeskiedenis 803 (KGS 803)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

90.00

Programme

MTh Kerkgeskiedenis en Kerkreg (Gedoseer)

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Gedoseerde module oor kerkgeskiedenis en/of kerkreg.

Kerkgeskiedenis 804 (KGS 804)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

60.00

Programme

MDiv Theologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 besprekingsklas per week, 1 seminaar per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg
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Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Selfstudie module met miniverhandeling oor 'n goedgekeurde tema, uit kerkgeskiedenis en/of kerkreg.

Kerkgeskiedenis 805 (KGS 805)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

80.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 besprekingsklas per week, 1 seminaar per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Selfstudie hoofvak oor ‘n goedgekeurde tema uit kerkgeskiedenis en/of kerkreg.

Kerkgeskiedenis 806 (KGS 806)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MDiv Theologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 besprekingsklas per week, 1 seminaar per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule: temas uit kerkgeskiedenis en/of kerkreg.

Kerkgeskiedenis en kerkreg 810 (KGS 810)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

14.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg
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Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis: 20ste eeu - algemene inleiding.

Kerkgeskiedenis en kerkreg 820 (KGS 820)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

14.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Die vroeë kerkvaders in konteks met kontemporêre teologie; Kerkreg en teoloë van die 19e en 20ste eeu.

Kerkgeskiedenis en kerkreg 860 (KGS 860)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Voorvereistes

KGS 810 en KGS 820

Kontaktyd

5 lesing per week

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kerkhistoriese en kerkregtelike dimensies van die kerklike bediening.

Inleiding tot kerkgeskiedenis en kerkreg (1) 871 (KGS 871)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar
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Module-inhoud
Inleiding in en oorsig van die vakgebiede.

Inleiding tot kerkgeskiedenis en kerkreg (2) 872 (KGS 872)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

KGS 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Inleiding in en oorsig van die vakgebiede (vervolg).

Kerkgeskiedenis en kerkreg 881 (KGS 881)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

KGS 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Vroeë kerk, Middeleeue en reformatoriese kerkgeskiedenis. Inleiding en oorsig.

Kerkgeskiedenis en kerkreg 882 (KGS 882)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

KGS 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar
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Module-inhoud
Moderne algemene kerkgeskiedenis. Inleiding en oorsig.

Kerkgeskiedenis en kerkreg 883 (KGS 883)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

KGS 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Die geskiedenis van die kerk in Afrika en Suid-Afrika. Inleiding en oorsig.

Kerkgeskiedenis en kerkreg 884 (KGS 884)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

KGS 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Teorie, metode en historiografie. Inleiding in en oorsig van beginsels en toepassing.

Miniverhandeling: Kerkgeskiedenis en kerkreg 893 (KGS 893)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

90.00

Programme

MTh Kerkgeskiedenis en Kerkreg (Gedoseer)

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar
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Module-inhoud
'n Miniverhandeling oor 'n goedgekeurde onderwerp wat verband hou met voorgeskrewe temas in
kerkgeskiedenis en/of kerkreg.

Verhandeling: Kerkgeskiedenis en kerkreg 894 (KGS 894)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

180.00

Programme

MTh Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Verhandeling gebaseer op onafhanklike navorsing oor 'n goedgekeurde onderwerp in kerkgeskiedenis en/of
kerkreg.

Verhandeling: Kerkgeskiedenis 896 (KGS 896)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

180.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Verhandeling gebaseer op onafhanklike navorsing oor 'n goedgekeurde onderwerp in kerkgeskiedenis en/of
kerkreg.

Proefskrif: Kerkgeskiedenis en kerkreg 980 (KGS 980)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

360.00

Programme

PhD Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Universiteit van Pretoria Jaarboek 2016 | www.up.ac.za | 21:11:25 08/05/2021 | Bladsy 124 van 179

Module-inhoud
‘n Proefskrif gebaseer op onafhanklike navorsing oor ‘n goedgekeurde onderwerp in die veld van
kerkgeskiedenis en kerkreg. Die kern van die proefskrif is om ‘n oorspronklike bydrae tot die vakdissipline te
maak.

Proefskrif: Kerkgeskiedenis 990 (KGS 990)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

360.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
‘n Proefskrif gebaseer op onafhanklike navorsing oor ‘n goedgekeurde onderwerp in die veld van
kerkgeskiedenis en kerkreg. Die kern van die proefskrif is om ‘n oorspronklike bydrae tot die vakdissipline te
maak.

Inleiding in die Nuwe Testament 120 (NTW 120)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Inleiding in kanoniek, sinoptiese vraagstuk. Inleiding, teologie en eksegese van Markus.

Inleiding in die Nuwe Testament 124 (NTW 124)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels
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Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Inleiding in enkele fundamentele vraagstukke. Inleiding in Markus.

Studie van Johannes 210 (NTW 210)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Inleiding, Teologie en eksegese van Johannes. Hermeneutiek.

Studie van die Johannese geskrifte 214 (NTW 214)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Inleiding, Teologie en eksegese van Johannes. Hermeneutiek.

Studie van Lukas-Handelinge 220 (NTW 220)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.
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Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Inleiding, teologie en eksegese van Lukas en Handelinge.

Introduction to the New Testament 222 (NTW 222)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Introduction to the exegesis and theology of the gospels according to Mark and Matthew.

Studie van die geskrifte van Lukas 224 (NTW 224)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Inleiding, teologie en eksegese van Lukas en Handelinge.

Paulusstudies 310 (NTW 310)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.
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Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Inleiding, teologie en eksegese van die outentieke Paulusbriewe. Huwelik, seksualiteit en ekklesiologie by
Paulus.

Johannese literatuur 311 (NTW 311)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie

Voorvereistes

GRK 110, GRK 120

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Inleiding, teologie en eksegese van Johannes Hermeneutiek.

Studie van Paulus as skrywer en teoloog 314 (NTW 314)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Introduction, theology and exegesis of the authentic Pauline letters. Paul on marriage, sexuality and
ecclesiology.
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Deutero-Pauliniese studies 320 (NTW 320)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Inleiding, teologie en eksegese van die Deutero-Pauliniese geskrifte. Inleiding, teologie en eksegese van die
Algemene Briewe.

Lukaanse literatuur 321 (NTW 321)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie

Voorvereistes

GRK 110, GRK 120

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Inleiding, teologie en eksegese van Lukas. Inleiding, teologie en eksegese van Handelinge.

Teologie en etiek van die Nuwe Testament 322 (NTW 322)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap
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Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Teologie en etiek van die Nuwe Testament.

Studie van die Deutero-Pauliniese geskrifte 324 (NTW 324)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Inleiding, teologie en eksegese van die Deutero-Pauliniese geskrifte. Inleiding, teologie en eksegese van die
Algemene Briewe.

Nuwe-Testamentiese teologie en etiek 325 (NTW 325)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Teologie en etiek van die Nuwe Testament.

Pauline literature 410 (NTW 410)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie

Voorvereistes

GRK 210, GRK 220

Kontaktyd

2 lesing per week
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Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Introduction, theology and exegesis of the authentic Pauline letters. Marriage, sexuality and ecclesiology in Paul.

Paulusstudies 420 (NTW 420)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie

Voorvereistes

GRK 210, GRK 220

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Inleiding, teologie en eksegese van die outentieke Paulusbriewe. Inleiding, teologie en eksegese van die
Algemene Briewe.

Nuwe-Testamentiese wetenskap 710 (NTW 710)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Nuwe- Testamentiese Wetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Navorsingsmodule. Fundamenteel: oriëntasie, navorsingsmetodologie. Skripsie.

Nuwe-Testamentiese wetenskap 720 (NTW 720)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00
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Programme

BThHons Nuwe- Testamentiese Wetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule. Hermeneutiek en eksegetiese metodiek.

Nuwe-Testamentiese wetenskap 730 (NTW 730)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Nuwe- Testamentiese Wetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Keusemodule. Werkstuk waarin ’n seleksie van Nuwe-Testamentiese passasies aan die hand van ’n gekose
eksegetiese metode bestudeer word. Studieleier bepaal die seleksie en die metode.

Nuwe-Testamentiese wetenskap 731 (NTW 731)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Nuwe- Testamentiese Wetenskap

Voorvereistes

GRK 110 en GRK 120

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Keusemodule. Werkstuk waarin ’n seleksie van Nuwe-Testamentiese passasies aan die hand van ’n gekose
eksegetiese metode bestudeer word. Studieleier bepaal die seleksie en die metode.
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Nuwe-Testamentiese wetenskap 740 (NTW 740)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Nuwe- Testamentiese Wetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule. Werkstuk waarin ’n seleksie van passasies rondom ’n teologiese tema of etiese vraagstuk aan die
hand van ’n gekose eksegetiese metode bestudeer word. Die studieleier kies in oorleg met die student die tema
of vraagstuk, terwyl die student die toepaslike passasies en eksegetiese metode kies.

Nuwe-Testamentiese wetenskap 803 (NTW 803)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

90.00

Programme

MTh Nuwe Testamentiese Wetenskap (Gedoseer)

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 besprekingklas per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Gedoseerde module oor 'n tematies-gespesialiseerde leeslys toegespits op die kandidaat se navorsingsterrein.

Nuwe-Testamentiese wetenskap 804 (NTW 804)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

60.00

Programme

MDiv Theologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 besprekingsklas per week, 1 seminaar per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap
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Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Selfstudie module met miniverhandeling oor 'n goedgekeurde tema toegespits op die kandidaat se
navorsingsterrein.

Nuwe-Testamentiese wetenskap 805 (NTW 805)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

80.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 besprekingsklas per week, 1 seminaar per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Selfstudie hoofvak oor ‘n goedgekeurde tema uit 'n gespesialiseerde leeslys toegespits op die kandidaat se
navorsingsterrein.

Nuwe-Testamentiese wetenskap 806 (NTW 806)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MDiv Theologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 besprekingsklas per week, 1 seminaar per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule: temas uit Nuwe Testament.

Nuwe-Testamentiese wetenskap 810 (NTW 810)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

14.00

Voorvereistes

GRK 210 en GRK 220

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Afrikaans
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Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Eksegese van en teologisering oor een of meer temas van die Nuwe-Testamentiese teologie.

Nuwe-Testamentiese wetenskap 820 (NTW 820)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

14.00

Voorvereistes

GRK 210 en GRK 220 en NTW 810

Kontaktyd

3 lesings per week

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Eksegese van en teologisering oor Openbaring, Hebreërs en die Algemene briefliteratuur.

Nuwe-Testamentiese wetenskap 860 (NTW 860)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Voorvereistes

NTW 810-820

Kontaktyd

5 lesing per week

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Die plek en betekenis van die Nuwe Testament in die kerklike bediening.

Inleiding Nuwe-Testamentiese wetenskap (1) 871 (NTW 871)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng
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Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Inleiding in en oorsig van die vakgebied.

Inleiding Nuwe-Testamentiese wetenskap (2) 872 (NTW 872)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

NTW 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Inleiding in en oorsig van die vakgebied (vervolg).

Nuwe-Testament iese wetenskap 881 (NTW 881)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

NTW 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Hermeneutiek en eksegese van die Nuwe-Testamentiese tekste.

Nuwe-Testamentiese wetenskap (1) 882 (NTW 882)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

NTW 871 en NTW 881

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng
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Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Uitleg en boodskap van die Nuwe Testament 1.

Nuwe-Testamentiese wetenskap (2) 883 (NTW 883)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

NTW 871 en NTW 881

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Uitleg en boodskap van die Nuwe Testament 2.

Nuwe-Testamentiese wetenskap (3) 884 (NTW 884)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

NTW 871 en NTW 881

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Uitleg en boodskap van die Nuwe Testament 3.

Miniverhandeling: Nuwe-Testamentiese wetenskap 893 (NTW 893)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

90.00

Programme

MTh Nuwe Testamentiese Wetenskap (Gedoseer)

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng
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Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Miniverhandeling oor 'n goedgekeurde onderwerp wat verband hou met voorgeskrewe temas in NuweTestamentiese wetenskap.

Verhandeling: Nuwe-Testamentiese wetenskap 894 (NTW 894)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

180.00

Programme

MTh Nuwe Testamentiese Wetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Verhandeling gebaseer op onafhanklike navorsing oor 'n goedgekeurde onderwerp in Nuwe-Testamentiese
wetenskap.

Verhandeling: Nuwe-Testamentiese wetenskap 896 (NTW 896)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

180.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Verhandeling gebaseer op onafhanklike navorsing oor 'n goedgekeurde onderwerp in Nuwe-Testamentiese
wetenskap.

Proefskrif: Nuwe-Testamentiese wetenskap 980 (NTW 980)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

360.00

Programme

PhD Nuwe Testamentiese Wetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng
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Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
‘n Proefskrif gebaseer op onafhanklike navorsing oor ‘n goedgekeurde onderwerp in die veld van NuweTestamentiese wetenskap. Die kern van die proefskrif is om ‘n oorspronklike bydrae tot die vakdissipline te
maak.

Deuteronomistiese geskiedenis 254 (ONM 254)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

8.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Kwartaal 4

Module-inhoud
Inleiding in die korpus wat Deuteronomium, Josua, Rigters, 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Konings bevat.

Algemene briewe 351 (ONM 351)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

12.00

Voorvereistes

ONM 252

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Kwartaal 1

Module-inhoud
Inleidingsvraagstukke en boodskap(pe) van die Algemene briewe.

Pauliniese geskrifte 352 (ONM 352)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

12.00

Voorvereistes

ONM 252

Kontaktyd

2 lesing per week
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Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Kwartaal 2

Module-inhoud
Inleidingsvraagstukke en boodskap van die Pauliniese geskrifte.

Profetiese literatuur 354 (ONM 354)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

12.00

Voorvereistes

ONM 252

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Kwartaal 4

Module-inhoud
Inleiding in en eksegese van profetiese literatuur van die Ou Testament.

Onafhanklike studie 410 (OST 410)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BDiv Teologie

Voorvereistes

Toelating tot vierde studiejaar

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Teologie Dekaanskantoor

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Skripsie gebaseer op onafhanklike leeswerk en navorsing in een van die vakke in die BTh-leergang
(Praktykvorming uitgesluit).

Onafhanklike studie 860 (OST 860)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

85.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.
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Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Teologie Dekaanskantoor

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Miniverhandeling gebaseer op onafhanklike leeswerk en navorsing in een van die vakke in die MDiv-leergang.

Narratiewe 110 (OTW 110)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Inleiding in narratologie. Capita selecta: Rut, Kronieke, Esra, Nehemia.

Narratiewe in die Ou Testament 114 (OTW 114)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Inleiding tot Ou-Testamentiese hermeneutiek en narratologie.

Eksegetiese metodiek en die Vroeë Profete 210 (OTW 210)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BTh Teologie
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Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Eksegetiese metodiek. Capita Selecta: Vroeë Profete.

Metodiek van Ou-Testamentiese eksegese en die Vroeë Profete 214 (OTW 214)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Eksegetiese metodiek. Capita Selecta: Vroeë Profete.

Digters en apokaliptiek 220 (OTW 220)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Poëtiese en apokaliptiese literatuur van die Ou Testament.

Narratiewe 221 (OTW 221)
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Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Inleiding tot narratologie en Ou-Testamentiese eksegese: Capita selecta: Rut, Kronieke, Esra, Nehemia

Studie van die Ou-Testamentiese digters en apokaliptiek 224 (OTW 224)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Poëtiese en apokaliptieseliteratuur van die Ou Testament.

Die Pentateug 310 (OTW 310)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Die Pentateug (insluitend hermeneutiese perspektief).

Metodiek van eksegese en die Vroeë Profete 311 (OTW 311)
Kwalifikasie

Voorgraads
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Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie

Voorvereistes

HEB 110, HEB 120

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Eksegetiese metodiek. Capita Selecta: Vroeë Profete.

Studie van die Pentateug 314 (OTW 314)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Die Pentateug (insluitend hermeneutiese perspektief).

Seleksie van die Profete 320 (OTW 320)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Seleksie van die Profete.
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Poëtiese en apokaliptiese literatuur 321 (OTW 321)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie

Voorvereistes

HEB 110, HEB 120

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Poëtiese en apokaliptiese literatuur van die Ou Testament.

Teologie van die Ou Testament 322 (OTW 322)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Teologie van die Ou Testament.

Bestudering van die Profete 324 (OTW 324)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap
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Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Seleksie van die Profete.

Ou-Testamentiese teologie 325 (OTW 325)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Teologie van die Ou Testament.

Die Pentateug 410 (OTW 410)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie

Voorvereistes

HEB 210, HEB 220

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Bestudering van die Pentateug (insluitend hermeneutiese perspektief).

Profetiese literatuur 420 (OTW 420)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie

Voorvereistes

HEB 210, HEB 220

Kontaktyd

2 lesing per week
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Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Seleksie van die Profete.

Ou-Testamentiese wetenskap 710 (OTW 710)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Ou- Testamentiese Wetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Navorsingsmodule. Fundamenteel: oriëntasie, navorsingsmetodologie. Skripsie.

Ou-Testamentiese wetenskap 720 (OTW 720)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Ou- Testamentiese Wetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule. Ou-Testamentiese hermeneutiek.

Ou-Testamentiese wetenskap 730 (OTW 730)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Ou- Testamentiese Wetenskap
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Voorvereistes

HEB 110 en HEB 120

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Keusemodule. Pentateug en Deuteronomistiese Literatuur (insluitend eksegese van die Hebreeuse teks).

Ou-Testamentiese wetenskap 731 (OTW 731)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Ou- Testamentiese Wetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Keusemodule. Pentateug en Deuteronomistiese Literatuur (insluitend eksegese van die vertaalde teks).

Ou-Testamentiese wetenskap 740 (OTW 740)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Ou- Testamentiese Wetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule. Geselekteerde temas uit die Profete, Kronis, Wysheid, Apokaliptiek of Psalmliteratuur.

Ou-Testamentiese wetenskap 803 (OTW 803)
Kwalifikasie

Nagraads
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Modulekrediete

90.00

Programme

MTh Ou Testamentiese Wetenskap (Gedoseer)

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 besprekingklas per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Gedoseerde module met inleiding en eksegese van gedeeltes uit die Wets-, Geskrifte of Profetiese korpusse.

Ou-Testamentiese wetenskap 804 (OTW 804)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

60.00

Programme

MDiv Theologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 besprekingsklas per week, 1 seminaar per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Selfstudie module en miniverhandeling oor 'n goedgekeurde tema uit die Wets-, Geskrifte of Profetiese
korpusse.

Ou-Testamentiese wetenskap 805 (OTW 805)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

80.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 seminaar per week, 1 besprekingsklas per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar
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Module-inhoud
'n Selfstudie hoofvak met uitgebreide inleiding en eksegese van geselekteerde temas uit die Wets-, Geskrifte en
Profetiese korpusse.

Ou-Testamentiese wetenskap 806 (OTW 806)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MDiv Theologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 seminaar per week, 1 besprekingsklas per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule: temas uit die Ou Testament.

Ou-Testamentiese wetenskap 810 (OTW 810)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

14.00

Voorvereistes

HEB 210 en HEB 220

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Ou-Testamentiese eksegese en Wysheidsliteratuur.

Ou-Testamentiese wetenskap 820 (OTW 820)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

14.00

Voorvereistes

HEB 210 en HEB 220

Kontaktyd

3 lesings per week

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap
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Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Temas uit die Ou-Testamentiese teologie en toepassing: Geskiedenis van Israel.

Ou-Testamentiese wetenskap 860 (OTW 860)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Voorvereistes

OTW 810 en OTW 820

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Die plek en betekenis van die Ou Testament in die kerklike bediening.

Inleiding Ou-Testamentiese wetenskap (1) 871 (OTW 871)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Inleiding in en oorsig van die vakgebied.

Inleiding Ou-Testamentiese wetenskap (2) 872 (OTW 872)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

OTW 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar
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Module-inhoud
Inleiding in en oorsig van die vakgebied (vervolg).

Ou-Testamentiese wetenskap 881 (OTW 881)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

OTW 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Geskiedenis en die sosio-historiese konteks.

Ou-Testamentiese wetenskap 882 (OTW 882)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

OTW 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Teksverstaan, metodiek van teksuitleg en teologie.

Ou-Testamentiese wetenskap 883 (OTW 883)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

OTW 871 en NTW 881

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar
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Module-inhoud
Gebruik van die teks in kuns, literatuur en musiek (Nachwirkungsgeschichte).

Ou-Testamentiese wetenskap 884 (OTW 884)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

OTW 871 en NTW 881

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Toegepaste temas en tekste uit al die korpusse.

Miniverhandeling: Ou-Testamentiese wetenskap 893 (OTW 893)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

90.00

Programme

MTh Ou Testamentiese Wetenskap (Gedoseer)

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Miniverhandeling oor 'n goedgekeurde onderwerp wat verband hou met voorgeskrewe temas uit die OuTestamentiese literatuur.

Verhandeling: Ou-Testamentiese wetenskap 894 (OTW 894)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

180.00

Programme

MTh Ou Testamentiese Wetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar
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Module-inhoud
'n Verhandeling gebaseer op onafhanklike navorsing oor 'n goedgekeurde onderwerp uit Ou-Testamentiese
wetenskap.

Verhandeling: Ou-Testamentiese wetenskap 896 (OTW 896)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

180.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Verhandeling gebaseer op onafhanklike navorsing oor 'n goedgekeurde onderwerp in Ou-Testamentiese
wetenskap.

Proefskrif: Ou-Testamentiese wetenskap 980 (OTW 980)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

360.00

Programme

PhD Ou Testamentiese Wetenskap

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Ou-Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
‘n Proefskrif gebaseer op onafhanklike navorsing oor ‘n goedgekeurde onderwerp in die veld van OuTestamentiese wetenskap. Die kern van die proefskrif is om ‘n oorspronklike bydrae tot die vakdissipline te
maak.

Praktykvorming 310 (PFN 310)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week, 1 praktiese sessies per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng
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Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Vorming met die oog op die algemene bedieningspraktyk. Gemeenskapsbetrokkenheid in samewerking met die
kerklike vennote.

Praktiese teologie 710 (PRT 710)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Praktiese Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Navorsingsmodule. Fundamenteel: oriëntasie, navorsingsmetodologie. Skripsie.

Praktiese teologie 720 (PRT 720)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Praktiese Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule. Geskiedenis van die vak en huidige ontwikkelinge.

Praktiese teologie 730 (PRT 730)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Praktiese Teologie
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Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule. Die onderafdelings van die vak – ’n oorsig.

Praktiese teologie 740 (PRT 740)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Praktiese Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule: toegespitste studie. Epistemologie en metodologie.

Praktiese teologie 803 (PRT 803)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

90.00

Programme

MTh Praktiese Teologie (Gedoseer)

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Gedoseerde module oor Praktiese teologie met spesialisasie moontlikhede.

Praktiese teologie 804 (PRT 804)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

60.00
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Programme

MDiv Theologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Selfstudie module met miniverhandeling oor 'n goedgekeurde tema, uit Praktiese teologie.

Praktiese teologie 805 (PRT 805)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

80.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 besprekingsklas per week, 1 seminaar per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Selfstudie hoofvak oor ‘n goedgekeurde tema uit Praktiese teologie.

Praktiese teologie 806 (PRT 806)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MDiv Theologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 seminaar per week, 1 besprekingsklas per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Kernmodule: temas uit Praktiese teologie.

Pastorale gesinsterapie 807 (PRT 807)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

90.00

Universiteit van Pretoria Jaarboek 2016 | www.up.ac.za | 21:11:25 08/05/2021 | Bladsy 157 van 179

Programme

MTh Pastorale Gesinsterapie (Gedoseer)

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

5 praktiese sessies per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Gedoseerde module oor Pastorale gesinsterapie.

Jeugbediening 808 (PRT 808)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

90.00

Programme

MTh Jeugbediening (Gedoseer)

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

5 praktiese sessies per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Gedoseerde module oor Jeugbediening.

Jeugbediening (Web) 809 (PRT 809)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

90.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Web-gedoseerde module oor Jeugbediening.

Praktiese teologie 810 (PRT 810)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

14.00
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Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Gemeentestudies en gemeentebou in die praktyk.

Praktiese teologie 820 (PRT 820)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

14.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Prediking en liturgie in praktyk.

Praktiese teologie 860 (PRT 860)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Voorvereistes

PRT 810 en PRT 820

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Die kerklike bediening in prakties-teologiese perspektief.

Praktiese teologie (1) 871 (PRT 871)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.
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Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Inleiding in en oorsig van die vakgebied.

Inleiding in praktiese teologie (2) 872 (PRT 872)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

20.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

PRT 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Inleiding in praktiese teologie (2). Inleiding in en oorsig van die vakgebied (vervolg).

Praktiese teologie 881 (PRT 881)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

PRT 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Gesinsterapie vanuit ‘n narratiewe perspektief.

Praktiese teologie 882 (PRT 882)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

PRT 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng
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Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Pastorale versorging en berading as teologiese dissipline.

Praktiese teologie 883 (PRT 883)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

PRT 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Die teologie van die huwelik en die gesin.

Praktiese teologie 884 (PRT 884)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

15.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

PRT 871

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Narratiewe benadering tot gesins- en kindertrauma.

Miniverhandeling: Praktiese teologie 893 (PRT 893)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

90.00

Programme

MTh Praktiese Teologie (Gedoseer)

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng
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Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Miniverhandeling oor 'n goedgekeurde onderwerp wat verband hou met voorgeskrewe temas in Praktiese
teologie.

Verhandeling: Praktiese teologie 894 (PRT 894)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

180.00

Programme

MTh Praktiese Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Verhandeling gebaseer op onafhanklike navorsing oor 'n goedgekeurde onderwerp in Praktiese teologie.

Verhandeling: Praktiese teologie 896 (PRT 896)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

180.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Verhandeling gebaseer op onafhanklike navorsing oor 'n goedgekeurde onderwerp in Praktiese teologie.

Miniverhandeling: Jeugbedienning (Web)897 (PRT 897)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

85.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie
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Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Miniverhandeling oor 'n goedgekeurde onderwerp wat verband hou met voorgeskrewe temas in Praktiese
teologie: Jeugbediening.

Miniverhandeling: Pastorale gesinsterapie 898 (PRT 898)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

90.00

Programme

MTh Pastorale Gesinsterapie (Gedoseer)

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Miniverhandeling oor 'n goedgekeurde onderwerp wat verband hou met voorgeskrewe temas in Praktiese
teologie: Pastorale gesinsterapie.

Miniverhandeling: Jeugbediening 899 (PRT 899)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

90.00

Programme

MTh Jeugbediening (Gedoseer)

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
'n Miniverhandeling oor 'n goedgekeurde onderwerp wat verband hou met voorgeskrewe temas in Praktiese
teologie: Jeugbediening.

Proefskrif: Praktiese teologie 980 (PRT 980)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

360.00

Programme

PhD Praktiese Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng
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Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
‘n Proefskrif gebaseer op onafhanklike navorsing oor ‘n goedgekeurde onderwerp in die veld van praktiese
teologie. Die kern van die proefskrif is om ‘n oorspronklike bydrae tot die vakdissipline te maak.

Proefskrif: Praktiese teologie: Pastorale gesinsterapie 996 (PRT 996)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

360.00

Programme

PhD Praktiese Teologie: Pastorale Gesinsterapie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
‘n Proefskrif gebaseer op onafhanklike navorsing oor ‘n goedgekeurde onderwerp in die veld van Praktiese
teologie: Pastorale gesinsterapie. Die kern van die proefskrif is om ‘n oorspronklike bydrae tot die vakdissipline
te maak.

Proefskrif: Praktiese teologie: Jeugbediening 997 (PRT 997)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

360.00

Programme

PhD Jeugbediening

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
‘n Proefskrif gebaseer op onafhanklike navorsing oor ‘n goedgekeurde onderwerp in die veld van Praktiese
teologie: Jeugbediening. Die kern van die proefskrif is om ‘n oorspronklike bydrae tot die vakdissipline te maak.

Jeugbediening en Christelike onderrig 110 (PTH 110)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00
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Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Jeugwerk. Christelike opvoeding en onderwys.

Pastorale sorg in konteks 210 (PTH 210)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Pastorale sorg I. Kontekstudies I.

Prediking en erediens 220 (PTH 220)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Semester 2
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Module-inhoud
Liturgiek en homiletiek I. Himnologie en homiletiek I.

Diakonaat en gemeenskapsontwikkeling 310 (PTH 310)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

PTH 210

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Pastorale sorg II. Konteksstudies II.

Pastorale beraad 320 (PTH 320)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

PTH 220

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Pastorale berading I. Liturgiek en Homiletiek II.

Liturgy, homiletics en hymnology 321 (PTH 321)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

PTH 220

Kontaktyd

2 lesing per week
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Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Himnologie en Homiletiek II. Pastorale Berading II.

Jeugbediening 114 (PTL 114)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Jeugwerk. Christelike onderrig.

Pastorale sorg 214 (PTL 214)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

PTL 214

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Pastorale sorg I. Kontekstudies I.

Prediking en erediens 224 (PTL 224)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie
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Voorvereistes

PTL 224

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Liturgiek en homiletiek I. Himnologie en homiletiek I.

Diakonaat en gemeenskapsontwikkeling 314 (PTL 314)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

PTL 214

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Pastorale sorg II. Konteksstudies II.

Pastorale beraad, liturgiek en homiletiek 324 (PTL 324)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

PTL 224

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Pastoral Counselling I. Liturgy and Homiletics II.

Liturgiek, homiletiek en himnologie 325 (PTL 325)
Kwalifikasie

Voorgraads
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Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

PTL 224

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Himnologie en Homiletiek II. Pastorale Berading II.

Religion studies 110 (REL 110)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

12.00

Programme

BA (Beeldende Kunste) Beeldende Kunste
BA Geesteswetenskappe
BA Musiek Musiek
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BA Visuele Studies
BEd Seniorfase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys
BPolSci Internasionale Studies

Diensmodules

Fakulteit Opvoedkunde

Voorvereistes

No prerequisites.

Kontaktyd

2 lesing per week, 1 besprekingsklas per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Teologie Dekaanskantoor

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
The world of religion
What is religion? The functions of religion. Studying religion. Perspectives on religion. Common concepts and key
terms in various religions will be dealt with - also generic dimensions and aspects. The interdependence of
religion, culture and society.

Religion studies 120 (REL 120)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

12.00
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Programme

BA (Beeldende Kunste) Beeldende Kunste
BA Geesteswetenskappe
BA Musiek Musiek
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BA Visuele Studies
BEd Seniorfase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys
BPolSci Internasionale Studies

Diensmodules

Fakulteit Opvoedkunde

Voorvereistes

No prerequisites.

Kontaktyd

2 lesing per week, 1 besprekingsklas per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Teologie Dekaanskantoor

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Kaleidoscope of religions
The occurrence of religion in societies. Types of religion. Primal religions. Christianity, Judaism, Islam. A variety
of religions will be addressed: capita selecta will be made from Christianity; Hinduism; Buddhism; New Religions;
New Age; main developments in the world and South Africa.

Godsdiensstudies 210 (REL 210)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

20.00

Programme

BA Geesteswetenskappe
BA Musiek Musiek
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BA Visuele Studies
BEd Seniorfase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys
BPolSci Internasionale Studies
BPolSci Politieke Studies

Diensmodules

Fakulteit Opvoedkunde

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Teologie Dekaanskantoor

Aanbiedingstydperk

Semester 1
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Module-inhoud
Fokus op godsdiens Deel 1: Christendom Jesus as stigter van die Christendom; beelde van Jesus; huidige
navorsing oor die 'historiese Jesus'; kernsake in die debat rondom die 'historiese Jesus'. Capita selecta van
temas soos: Nuwe Testamentiese Christendom; Christelike geskiedenis in ondersoek; Christensending; Ná die
Industriële Rewolusie en die Verligting; Die Christendom in 'n sekulêre era; Die opkoms van die Derde Wêreld
Christendom. Deel 2: Tradisionele Afrika-godsdienstigheid Primale godsdiens en tradisionele Afrika-godsdienste;
Tradisionele lewe en wêreldbeeld. Sleutelelemente soos: konsep van tyd; konsep van God; voorvaderkultus;
kragdokters, genesers en kultiese leierskap; etiek: voorbeelde uit Afrika-godsdienste; San-godsdiens; Zoeloegodsdiens; Shona-godsdiens.

Godsdiensstudies 220 (REL 220)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

20.00

Programme

BA Geesteswetenskappe
BA Musiek Musiek
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BA Visuele Studies
BEd Seniorfase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys
BPolSci Internasionale Studies
BPolSci Politieke Studies

Diensmodules

Fakulteit Opvoedkunde

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Teologie Dekaanskantoor

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Deel 1: Mite, simbole en ander verskynsels Godsdiens in diakroniese en fenomenologiese perspektief;
Kosmologieë en teologieë; Mite en narratief; Ritueel; Spiritualiteit; Ampte; Simboliek en kommunikasie. Die
module sal primêr fokus op mitiese motiewe en gedagtepatrone in die Ou en Nuwe Testamente. Deur middel
van 'n capita selecta sal die gekose tekste geanaliseer word binne die tydsraamwerk en wêreldbeskerming van
hul eie oorsprong. Deel 2: Antieke godsdienste Die inhoud, aard en invloed van godsdienste in die Antieke
Nabye Ooste en Mediterreense wêrelde sal bestudeer word: bv. Egipte, Kanaän, Mesopotamië, Griekeland, ens.
('n Seleksie sal elke jaar gemaak word.)

Godsdiensstudies 221 (REL 221)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

20.00
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Programme

BA Geesteswetenskappe
BA Musiek Musiek
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BPolSci Internasionale Studies
BPolSci Politieke Studies

Diensmodules

Fakulteit Geesteswetenskappe

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Teologie Dekaanskantoor

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Deel 1: Godsdiens en etiek Bronne van etiese besluitneming. Vergelykende oorsig van belangrike etiese
beginsels. Godsdiens en etiek rakende: Politiek, Ekonomie, Geregtigheid, Menseregte, vryheid en
verantwoordelikheid, Samelewing, Seksualiteit, ens. Deel 2: Lewensaspekte uit Afrika Die doel van hierdie
module is om die student bekend te stel met lewensaspekte rakende die gemeenskapslewe van Afrika. Die rol
van vroue in die gemeenskap. Die rol en funksie van musiek as godsdienstige ervaring. Perspektiewe op tyd
vanuit 'n godsdienstige oogpunt. Aspekte aangaande boosheid. Perspektiewe op persoonlike en
gemeenskapsverhoudings soos gesien vanuit godsdienstige tekste. Inlywingsrites, rituele en godsdiens.
Stamvaders, voorouers en aanbidding.

Godsdiensstudies 310 (REL 310)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BA Geesteswetenskappe
BA Musiek Musiek
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BA Visuele Studies
BEd Seniorfase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys
BPolSci Internasionale Studies
BPolSci Politieke Studies

Diensmodules

Fakulteit Opvoedkunde

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Teologie Dekaanskantoor
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Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Deel 1: Nadenke oor godsdiens Teorieë oor godsdiens; Godsdiens en ideologie; Sekularisme; Uniekheid;
Leerstellige sake, ens. Deel 2: Aktuele sake Die verhouding tussen godsdiens en verskeie tematiese sake in die
samelewing sal aangespreek word, soos: Godsdiens en samelewing; godsdiens en gender; godsdiens en
ekonomie; godsdiens, politiek en die staat; godsdiens en die omgewing, ens.

Godsdiensstudies 320 (REL 320)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BA Geesteswetenskappe
BA Musiek Musiek
BA Regte
BA Tale Tale
BA Verlengde Program
BA Visuele Studies
BEd Seniorfase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys
BPolSci Internasionale Studies
BPolSci Politieke Studies

Diensmodules

Fakulteit Opvoedkunde

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Teologie Dekaanskantoor

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Deel 1: Godsdienste as bure Pluraliteit; Godsdienstige interaksie; Praktiese sake, bv. temas wat aangespreek sal
word is: konflik, propaganda, indoktrinasie, dialoog, sinkretisme, respek en verdraagsaamheid. Modelle om
pluraliteit te hanteer sal bestudeer word, bv. fundamentalisme, relatiwisme, pluralisme, inklusiwisme,
eksklusiwisme, sekularisme en medeverantwoordelikheid en samewerking. Deel 2: Godsdiens en die kunste
Ikonografie; oorsig van die uiteensetting van bybelse temas in die uitvoerende kunste en musiek; godsdienstige
aspekte van bekende artefakte en musikale komposisies; funksie van kuns en musiek in aanbidding.

Teologiese oriëntasie 101 (TEO 101)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week
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Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Verantwoording oor die verhouding teologie en spiritualiteit. Ensiklopedie van die teologie.

Teologiese oriëntasie 102 (TEO 102)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Fundamentele module. Ensiklopedie van die Teologie.

Oriëntasie in teologie 114 (TEO 114)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00

Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Die verhouding teologie, geloof en spiritualiteit. Ensiklopedie van die teologie.

Oriëntasie in teologie 124 (TEO 124)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

10.00
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Programme

Universiteitsdiploma Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Godsdiens- en Sendingwetenskap

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Teologiese ensiklopedie.

Bybelwetenskappe 710 (TEO 710)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Teologiese Studies

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 seminare per week, 1 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Nuwe Testamentiese Wetenskap

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Fundamentele oriëntasie en oorsig van teologiese dissiplines.

Histories-sistematies 720 (TEO 720)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Teologiese Studies

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 seminare per week, 1 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Kerkgeskiedenis en Kerkreg

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Gespesialiseerde studie van enkele teologiese temas.
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Toegepaste teologie 730 (TEO 730)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Teologiese Studies

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 seminare per week, 1 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Gespesialiseerde studie van enkele teologiese temas.

Teologiese studies 740 (TEO 740)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Programme

BThHons Teologiese Studies

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 seminare per week, 1 lesing per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese
organisasie

Teologie Dekaanskantoor

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Navorsingsmodule. Navorsingsmetodologie en -verslag.

Miniverhandeling: Teologie 867 (TEO 867)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

40.00

Programme

MPhil Toegepaste Teologie

Voorvereistes

Sien T.7(e)(ii)(bb)

Onderrigtaal

Engels

Akademiese
organisasie

Teologie Dekaanskantoor

Aanbiedingstydperk

Jaar
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Module-inhoud
Onafhanklike studie en miniverhandeling oor ‘n teologiese onderwerp.

Teologie 871 (TEO 871)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Hermeneutiek en Bybelse teologie.

Teologie 872 (TEO 872)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Van Woord na praktyk.

Teologie 873 (TEO 873)
Kwalifikasie

Nagraads

Modulekrediete

30.00

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 besprekingklas per week, 9 lesing per week

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Praktiese Teologie

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Praktyk en teologiese refleksie.
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Akademiese oriëntasie 105 (UPO 105)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

0.00

Programme

BDiv Teologie
BTh Teologie
Universiteitsdiploma Teologie

Onderrigtaal

Dubbelmedium

Akademiese
organisasie

Teologie Dekaanskantoor

Aanbiedingstydperk

Jaar

Akademiese geletterdheid 110 (VAG 110)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

6.00

Diensmodules

Fakulteit Teologie

Voorvereistes

No prerequisites.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Afrikaans

Akademiese
organisasie

Eenheid vir Akademiese Gelett

Aanbiedingstydperk

Semester 1

Module-inhoud
Die volgende aspekte sal in die module aandag geniet: Strategieë om aantekeninge af te neem en opsommings
te maak, akademiese woordeskatgebruik, doeltreffende woordeboekgebruik, om begrip te hê van die struktuur
en uitbouing van akademiese tekste, leesstrategieë, uitgebreide en kritiese leesvaardighede, inleiding tot
akademiese skryfkonvensies/-diskoers.
*Die aanbieding van VAG 110 en VAG 125 is onderhewig aan die getal studente-inskrywings. Indien minder as
20 studente vir die module inskryf, het hulle die keuse om óf vir ALL 110 en ALL 125 in te skryf, óf vir AFR 110
(12 krediete).

Akademiese geletterdheid vir Teologie 120 (VAG 120)
Kwalifikasie

Voorgraads

Modulekrediete

6.00

Diensmodules

Fakulteit Teologie

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

2 lesing per week

Onderrigtaal

Afrikaans

Universiteit van Pretoria Jaarboek 2016 | www.up.ac.za | 21:11:25 08/05/2021 | Bladsy 178 van 179

Akademiese
organisasie

Eenheid vir Akademiese Gelett

Aanbiedingstydperk

Semester 2

Module-inhoud
Hierdie module stel studente in staat om die lees-, skryf- en kritiese denkvaardighede wat benodig word in die
vakgebied Teologie te bemeester.

Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word..
Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis
dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees.
Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.
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