Universiteit van Pretoria Jaarboek 2018

BCom Verlengde program (07139923)
Minimum duur van
studie

4 jaar

Totale krediete

88

Kontak

Mrs BM Yani bridgette.yani@up.ac.za +27 (0)124203632

Programinligting
Die program word slegs in Engels aangebied.
Die program is gerig op die opleiding van studente in die Ekonomiese en Bestuurs-wetenskappe wat nie aan die
voorgeskrewe toelatingsvereistes vir ’n BCom-graad voldoen nie.
Dit is die ideale beginpunt vir studente wat belangstel in studies vir ’n BCom-graad in bestuur of finansiële
wetenskappe. Studente moet gedurende Oktober van hulle eerste jaar aansoek doen om oor te skakel na die
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurs-wetenskappe (Hatfieldkampus). Plasing in BCom (Rekeningkundige
Wetenskappe) en BCom (Beleggingsbestuur) kan nie gewaarborg word nie, aangesien dit keuringsrigtings met
beperkte getalle is. Alle modules moet in die eerste jaar geslaag word om na enige van die BCom-programme oor
te skakel.
Die eerste jaar word op Mamelodikampus aangebied.

Toelatingsvereistes
●

●
●

Die volgende persone sal vir toelating oorweeg word: ‘n kandidaat wat oor ‘n sertifikaat beskik wat deur die
Universiteit as gelykstaande aan die vereiste Graad 12-sertifikaat met toelating vir graaddoeleindes aanvaar
word.
Lewensoriëntering word uitgesluit by die berekening van die TPT.
Hierdie program word slegs in Engels aangebied. Die eerste studiejaar word op die Mamelodi-kampus
aangebied. Toelating is onderworpe aan keuring en kapasiteit.

Minimum vereistes
Prestasievlak
Engels

Wiskunde

TPT

NSS/IEB

HIGCSE

AS-Level A-Level NSS/IEB HIGCSE

AS-Level A-Level

4

3

D

E

D

3

4

E

26
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Addisionele vereistes
a. Algemene Regulasies G.1 tot G.15 (met uitsondering van Regulasie G.11.2(c)) is van toepassing op ’n
baccalaureusgraad.
b. Tensy die Dekaan anders besluit, mag ’n student nie meer as die voorgeskrewe getal modules per semester
volg nie.
c. ’n Ander module as dié wat onder keusemodules vermeld is, mag slegs met die toestemming van die Dekaan
geneem word.
d. ’n Student wat reeds in besit van ’n baccalaureusgraad is, mag nie modules wat vir dié graad geslaag is,
weer vir ’n ander rigting of graad in hierdie Fakulteit aanbied nie. (Raadpleeg Algemene Regulasies G.8 en
G.9.)
e. ’n Module wat op 300-vlak geslaag is, sal slegs as kwalifiserende module vir die graad erken word indien die
ooreenstemmende voorgeskrewe module(s) op 200-vlak ook reeds geslaag is, tensy die Dekaan anders
besluit, met dien verstande dat die volgende modules, wat slegs op 300-vlak aangebied word, ook as
kwalifiserende modules geld: Arbeidsreg 311 (ABR 311), Arbeidsverhoudinge 320 (ABV 320), en
Internasionale sakebestuur 359 en 369 (OBS 359 en 369). Slegs twee 14-week modules, of die ekwivalent
daarvan, wat nie deur 100- en 200-vlakke modules voorafgegaan word nie, as kwalifiserende modules vir
graaddoeleindes geneem mag word. Met ander woorde, ten minste vier 14-week-modules wat voorafgegaan
word deur die 100- en 200-vlak moet op 300-vlak geneem word (behalwe in die geval waar die modules slegs
vanaf 200-vlak aangebied word).
f. ’n Module wat reeds geslaag is, mag slegs met die toestemming van die Dekaan herhaal word.
g. ’n Module wat reeds geslaag is, mag nie vir meer as een graad of spesialiseringsrigting in aanmerking
geneem word nie.
h. Die onus rus op studente om voor registrasie seker te maak dat hul modules nie op die klas-, toets- en
eksamenrooster bots nie.
i. Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe ondersteun uitkoms-gebaseerde onderwys en plaas ’n
hoë premie op die ontwikkeling van spesifieke akademiese vaardighede. Klasbywoning in al die modules en
vir die volle duur van die program is daarom verpligtend vir alle studente.
j. Die Dekaan het ’n beslissingsbevoegdheid ten opsigte van aangeleenthede waar-voor nie in die Algemene of
Fakulteitsregulasies voorsiening gemaak word nie.

Ander programspesifieke inligting
●

●

●

Studente wat vir ’n nienumeriese BCom-graad wil registreer, moet slegs die eerste semestermodule in WTW
133 (Precalculus) slaag en hoef nie vir WTW 143 in die tweede semester te registreer nie. Studente wat met ’n
numeriese BCom-graadprogram (bv Ekonomie, Ekonometrie, Rekeningkundige Wetenskappe, Informatika,
Finansiële Wetenskappe, Beleggingsbestuur) wil voortgaan, benodig ‘n vlak 4 in Graad 12 Wiskunde en moet
vir WTW 133 en WTW 143 registreer.
Studente wat met ‘n nie-numeriese BCom-graadprogram wil voortgaan, moet vir STK 133 en STK 143
registreer. Studente wat na ‘n numeriese BCom-graadprogram wil oorskakel, moet 70% of meer vir beide STK
133 en STK 143 behaal.
Slegs studente wat ‘n vlak 4 in Graad 12 Wiskunde behaal het mag vir WST 133 en WST 143 registreer en volg
meestal ‘n numeriese BCom-graadprogram (bv Ekonomie, Ekonometrie, Rekeningkundige Wetenskappe,
Informatika, Finansiële Wetenskappe, Beleggingsbestuur en Statistiek).
Keuring vanaf die tweede jaar en verder moet met die Studenteadministrasie van die Fakulteit
bespreek word.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

AIM 111 en AIM 121 – soos tans aangebied by die Hatfieldkampus.
STK 133 en STK 143 sal gelykstaande aan STK 110 wees.
STK 133 en STK 143 sal BCom-studente toelating tot STK 120 gee.
WST133 en WST143 sal gelykstaande aan STK110 wees.
WST133 en WST143 sal BCom student toegang gee tot enige een van WST153 of STK120.
Studente moet in die eerste semester van die tweede jaar vir STK120 registreer.
FRK 133 en FRK 143 – gelykstaande aan FRK 111.
OBS 133 en OBS 143 – gelykstaande aan OBS 114.
Studente wat vir 'n numeriese BCom-graad wil registreer, word ten sterkste aangeraai om vir FRK 111 in die
eerste semester van hul tweede jaar te registreer.

Hoofvak
Ten einde as "hoofvak" te kwalifiseer moet minstens die ekwivalent van vier 14- week-modules van ’n vak,
insluitende twee op 300-vlak, geslaag word, met dien verstande dat die volgende modules, wat slegs op 300-vlak
aangebied word, ook as "hoofvakke" geld:
●

●

Arbeidsreg 311 (ABR 311), Arbeidsverhoudinge 320 (ABV 320) en Internasionale sakebestuur 359 en 369 (OBS
359 en 369);
en dat slegs twee 14-week modules, of die ekwivalent daarvan, wat nie deur 100- en 200-vlakke modules
voorafgegaan word nie, as kwalifiserende modules vir graaddoeleindes geneem mag word. Met ander woorde,
ten minste vier 14-week-modules wat voorafgegaan word deur die 100- en 200-vlak moet op 300 vlak geneem
word (behalwe in die geval waar die modules slegs vanaf 200-vlak aangebied word).

Bevordering tot volgende studiejaar
Volgens Algemene Regulasie G.3 word spesifieke bevorderingsvoorwaardes gestel deur fakulteitsrade waaraan
studente van die fakulteit moet voldoen.
a. 'n Student moet in ten minste 4 kernsemestermodules of 2 kern-jaarmodules slaag om tot die volgende
akademiese jaar toegelaat te word.
b. 'n Student wat minder as 4 kernsemestermodules of 2 kernjaarmodules geslaag het, word nie tot die
Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe hertoegelaat nie. Sodanige student wie se reg op hertoelating
verval het, mag skriftelik by die Fakulteit se Toelatingskomitee aansoek doen om voorwaardelike hertoelating
tot die Fakulteit – met die voorbehoud dat die Toelatingskomitee verdere voorwaardes ten opsigte van
studente se vordering mag stel. 'n Student se aansoek om voorwaardelike hertoelating mag geweier word.
c. 'n Student wat voorwaardelik tot die Fakulteit hertoegelaat word, se studies sal na die eerste
semestereksamen nagegaan word om vas te stel of hy/sy aan die gestelde voorwaardes voldoen het. Indien
daar nie aan die voorwaardes voldoen is nie, sal sodanige student se studies opgeskort word.
d. 'n Student wie se studies weens swak akademiese prestasie opgeskort word, het die reg om teen die besluit
van die Fakulteit se Toelatingskomitee te appelleer.
e. 'n Student kan bevordering tot 'n volgende studiejaar of in 'n module geweier word indien die vasgestelde
klasgeld soos voorgeskryf, nie betaal is nie.
f. 'n Student kan toelating tot die eksamen of bevordering tot 'n volgende studiejaar of in 'n module geweier
word indien hy/sy nie aan die bywonings-vereistes voldoen het nie. Klasbywoning in alle modules en vir die
volle duur van die program is verpligtend vir alle studente.
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Slaag met lof
a. 'n Graad kan met lof toegeken word mits die kandidaat aan die volgende vereistes voldoen:
i. Die graad moet binne drie jaar voltooi word;
ii. 'n Geweegde gemiddelde (GPA) van 75% moet behaal word;
iii. Modules wat reeds geslaag is en herhaal word, se nuwe punt sal nie in berekening gebring word nie. Die
oorspronklike slaagpunt van die module sal gebruik word vir die berekening van die GPA.
b. Oorskakelaars van ander fakulteite en ander universiteite (insluitend krediete wat oorgedra word en erken
word vanaf die graad waarvoor oorspronklik geregistreer was), sal as buitengewone gevalle deur die dekaan
oorweeg word.
c. Die GPA sal nie gerond word tot die naaste volgende heelgetal nie.
d. Buitengewone gevalle sal deur die dekaan oorweeg word.

Algemene inligting
Minimumvereistes vir baccalaureusgrade; semester- en jaarmodules; nuwe regulasies
1. Studente wat voor 2015 met hul studies begin het, moet die program voltooi ooreenkomstig die bepalinge van
die leergang van die jaar waarin hulle studies ’n aanvang geneem het, of ooreenkomstig die leergang van die
jaar waarin hulle na hul huidige spesialiteitsrigting oorgeskakel het. Studente wat dit verkies, mag egter
aansoek doen om oor te skakel na die jongste leergang, maar dan moet hulle voldoen aan al die vereistes
daarvan. Hulle mag ook nie weer terugskakel na die regulasies van ’n vorige jaar nie.
2. Studente wat in 2015 vir die eerste keer vir ’n graadprogram registreer, moet die modules volg wat in die
betrokke spesialiseringsrigting aangedui word.
Let wel: Slegs twee 14-week modules, of die ekwivalent daarvan, wat nie deur 100- en 200-vlakke modules
voorafgegaan word nie, mag as kwalifiserende modules vir graaddoeleindes geneem word. Met ander woorde,
ten minste vier 14-week-modules wat voorafgegaan word deur die 100- en 200-vlak moet op 300-vlak geneem
word (behalwe in die geval waar die modules slegs vanaf 200-vlak aangebied word).
Die onus rus dus ten volle op studente om vóór registrasie seker te maak dat hulle leergange aan al die vereistes
van die toepaslike regulasies voldoen.
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Kurrikulum: Jaar 1
Minimum krediete: 88

Kernmodules
Akademiese inligtingbestuur 111 (AIM 111) - Krediete: 4.00
Akademiese inligtingbestuur 121 (AIM 121) - Krediete: 4.00
Finansiële rekeningkunde 133 (FRK 133) - Krediete: 8.00
Finansiële rekeningkunde 143 (FRK 143) - Krediete: 8.00
Taal-, lewens- en studievaardigheid 133 (LST 133) - Krediete: 8.00
Taal-, lewens- en studievaardigheid 143 (LST 143) - Krediete: 8.00
Ondernemingsbestuur 133 (OBS 133) - Krediete: 8.00
Ondernemingsbestuur 120 (OBS 143) - Krediete: 8.00
Statistics 133 (STK 133) - Krediete: 8.00
Statistics 143 (STK 143) - Krediete: 16.00
Akademiese oriëntasie 120 (UPO 120) - Krediete: 0.00
Wiskundige statistiek 133 (WST 133) - Krediete: 8.00
Wiskundige statistiek 143 (WST 143) - Krediete: 8.00
Precalculus 133 (WTW 133) - Krediete: 8.00
Calculus 143 (WTW 143) - Krediete: 8.00

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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