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Navorsingsprojek 422 (MRN 422)
Kwalifikasie

Voorgraads

Fakulteit

Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing en Inligtingtegnologie

Module-inhoud

Die module behels die bestuur van die uitvoering van 'n projek wat kennis en
begrip van 'n spesifieke verskynsel genereer, spesifieke gevolgtrekkings maak en
'n aanbevole plan van optrede daarstel. Die projek word onderneem onder die
toesig van 'n personeellid terwyl die student verantwoordelikheid vir die bestuur en
uitvoering van die projek aanvaar. Hierdie module volg op MSC 412 en behandel
dieselfde onderwerp in dieselfde jaar. Die student behoort vaardigheid te toon in
die ontwerp en uitvoer van navorsing en die uitvoering van eksperimente en die
nakoming van goed gedefinieerde tydlyne of projekskedules en afhandeling van
werk volgens ‘n werkverdelingstruktuur. 'n Aanvaarbare proses bestaan uit, maar
is nie beperk tot: (a) die verstaan van die probleem (b) die ontwikkeling van ‘n
werkverdelingstruktuur,(c) die uitvoer van die nodige analises; (d) die kies en
gebruik van toepaslike toerusting of sagteware; (e) die bou en instrumentering van
'n eksperimentele opstelling; (f) neem van metings; (g) die analisering en
interpretasie van data en die maak van afleidings uit die data; (h) die maak van
gevolgtrekkings op grond van die resultate; (i) die kommunikasie van die doel,
proses en uitkomste in 'n tegniese verslag, voorlegging en ‘n plakkaataanbieding.

Modulekrediete

24.00

Programme

BIng Meganiese Ingenieurswese
BIng Meganiese Ingenieurswese ENGAGE

Voorvereistes

Slegs finaliste, MSC 412 of MRN 412, ARP 412

Kontaktyd

12 ander kontak per week

Onderrigtaal

Aparte klasse vir Engels en Afrikaans

Akademiese organisasie Meganiese en Lugvaartkundige I
Aanbiedingstydperk

Semester 2

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.

Universiteit van Pretoria Jaarboek 2017 | www.up.ac.za | 12:47:59 02/05/2020 | Bladsy 1 van 1

