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Gemeenskapgebaseerde projek 202 (JCP 202)
Kwalifikasie

Voorgraads

Fakulteit

Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie

Modulekrediete

8.00

Programme

BCom Informatika: Inligtingstelsels
BIS Inligtingkunde
BIS Multimedia
BIS Uitgewerswese
BIT Inligtingtegnologie
BSc (Rekenaarwetenskap) Rekenaarwetenskap
BSc Inligtingtegnologie Inligting- en Kennisstelsels

Diensmodules

Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Voorvereistes

Geen voorvereistes.

Kontaktyd

1 ander kontak per week

Onderrigtaal

Beide Afr en Eng

Akademiese organisasie

Informatika

Aanbiedingstydperk

Jaar

Module-inhoud
Hierdie projek-georiënteerde module is 'n vorm van toepassingsleer wat gerig is op spesifieke
gemeenskapsbehoeftes en word ingesluit in alle voorgraadse akademiese programme wat deur die Fakulteit
Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie aangebied word. Die belangrikste doelwitte met die
module is soos volg: (1) Die uitvoering van 'n gemeenskapsverwante projek gerig op die bereiking van 'n
voordelige effek op 'n gekose deel van die samelewing, verkieslik maar nie eksklusief, deur die betrokkenheid by
'n gedeelte van die samelewing wat anders is as die student se eie sosiale agtergrond. (2) Die ontwikkeling van
'n bewuswording van persoonlike, sosiale en kulturele waardes, 'n ingesteldheid om tot diens te wees en 'n
begrip van sosiale aspekte met die doel om in 'n verantwoordelike professionele persoon te ontwikkel. (3) Die
ontwikkeling van belangrike multidissiplinêre en lewensvaardighede, soos kommunikasie, interpersoonlike en
leierskapsvaardighede. Assessering in die module sal die meeste van die volgende komponente insluit:
evaluering en goedkeuring van die projekvoorstel, assessering van mondelinge en/of geskrewe
vorderingsverslae, eweknie-assessering in die geval van spanprojekte, geskrewe terugrapportering deur diegene
op wie die projek gerig is, en finale assessering op grond van die voorlegging van 'n portefeulje en 'n geskrewe
verslag.
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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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