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BScAgric Opsie: Toegepaste Plant- en
Grondwetenskappe (03130162)
Duur van studie

4 jaar

Totale krediete

595

Toelatingsvereistes
• Ten einde te kan registreer moet NSS/IEB/Cambridge-kandidate voldoen aan die minimum vereistes vir
graadstudie asook aan die minimum vereistes van die betrokke studieprogram.

• Lewensoriëntering word uitgesluit by die berekening van die Toelatingspuntteling (TPT).
• Graad 11-uitslae word gebruik vir die voorlopige toelating van voornemende studente. Finale
toelating is gebaseer op Graad 12-uitslae.
Minimum vereistes vir 2016
Prestasievlak
Afrikaans of Engels

Wiskunde

Fisiese Wetenskap

NSC/IEB HIGCSE AS-Level A-Level NSC/IEB HIGCSE AS-Level A-Level NSC/IEB HIGCSE AS-Level A-Level
5

3

C

C

5

3

C

C

5

3

C

C

TPT
30

Kandidate wat nie aan die minimum toelatingsvereistes voldoen nie kan oorweeg word vir toelating tot
BScAgric of die BSc (Vierjaarprogram) op grond van die uitslag van die NBT. Let asseblief daarop dat
studente wat in die BSc (Vierjaarprogram) geplaas word minstens vyf jaar sal neem om die BScAgricstudieprogram te voltooi.

Ander programspesifieke inligting
Studente mag vir AIM 111 en AIM 121 in plaas van AIM 101 inskryf (dieselfde inhoud oor twee semesters
versprei)
Studente wat wil inskryf vir die hoofvakke: Agronomie, Tuinbou- of Weidingkunde, moet vir die BSc(Agric) Opsie:
Toegepaste Plant- en Grondwetenskappe registreer.
Keusemodules: ZEN 161 of VKU 120
Samestelling van leergang
Keusemodules word geneem in oorleg met die departementshoof wat moet toesien dat dit by die vaste rooster
inpas.
Die Dekaan kan in buitengewone gevalle, op aanbeveling van ’n departementshoof, toestemming verleen dat ’n
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ander module(s) as dié in die leergange genoem, aangebied of erken mag word.

Bevordering tot volgende studiejaar
'n Student word tot die volgende studiejaar bevorder mits hy of sy 100 van die vereiste krediete wat in 'n
studiejaar voorgeskryf word, slaag tensy die Dekaan op aanbeveling van die departementshoof anders besluit. 'n
Student wat nie aan die vereistes vir bevordering tot die volgende studiejaar voldoen nie, behou krediete vir die
modules waarin hy of sy geslaag het, en mag deur die Dekaan, op aanbeveling van die departementshoof, tot
hoogstens 48 krediete van die modules van die volgende studiejaar toegelaat word, mits dit by die vaste rooster
inpas.

Slaag met lof
Die BScAgric-graad word met lof toegeken indien die student 'n geweegde gemiddelde van minstens 75% in die
modules van die hoofvakke in die derde en vierde jaar, en verder ’n geweegde gemiddelde van minstens 65% in
die ander modules van die derde en vierde studiejaar behaal het.

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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