
Die Universiteit Stellenbosch Skryflab bied aan:  

 

 

Alle werkswinkels word aanlyn aangebied tydens die pandemie. 

 

Akademiese Skryfvaardighede: Tesisse en Dissertasies 

 
Koste: R770/persoon (US-studente en -personeel) 

R3 540/persoon (eksterne deelnemers) 

 

Datums en plek 

Werkswinkeldatum en -tyd Sluitingsdatum vir registrasie 

7-10 September (09:00-13:00) 31 Augustus 

12-15 Oktober (09:00-13:00) 5 Oktober 

 

Werkswinkelinhoud 

 

Hierdie twaalf-ure werkswinkel is gerig op nagraadse studente wat beplan of reeds besig is om hul 

tesisse of dissertasies te skryf. Die werkswinkel bied aan deelnemers die geleentheid om op ’n 

interaktiewe en praktiese wyse hulle wetenskaplike skryfvaardighede op te knap en om antwoorde op 

hul vrae rondom akademiese skryf in die algemeen te kry.  

 

Verskeie aspekte rondom die skryf van tesisse en dissertasies sal bespreek word, soos die rol van die 

leser, styl, eksterne en interne struktuur, koherensie, argumentasie asook spesifieke afdelings van ’n 

tesis of dissertasie. Die idee is egter nie om vir deelnemers vaste ‘skryfreëls’ voor te hou nie, maar om 

eerder algemene riglyne te gee oor hoe om verskillende skryfstrategieë te gebruik om inligting, data en 

argumente op die mees effektiewe manier oor te dra.  

 

Navrae rondom die inhoud van die werkswinkel kan aan Selene Delport gerig word by 

selene@sun.ac.za.  

 

Voertaal 

 

Die werkswinkel word hoofsaaklik in Engels aangebied, maar ’n taalvriendelike benadering ten opsigte 

van Afrikaans en Engels word in die werkswinkel gevolg.  

 

Inskrywings 

 

Slegs 20 deelnemers kan per werkswinkel geakkommodeer word. Inskrywingsvorms kan per e-pos 

gestuur word na Celestia February by februaryc@sun.ac.za. Die registrasievorm kan vanaf die 

werkswinkelprogram se webblad afgelaai word. Die Skryflab behou die reg voor om ’n werkswinkel te 

kanselleer indien onvoldoende inskrywings ontvang word. In so ’n geval sal alle voornemende 

deelnemers betyds in kennis gestel word.  

 

Betalings 

 

Neem asseblief kennis dat die volle werkswinkelfooi sal gehef word indien u ná die sluitingsdatum u 

inskrywing kanselleer of indien u versuim om op te daag.  
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Die Universiteit Stellenbosch Skryflab bied aan:  

 

 

Nadat ons u voltooide inskrywingsvorm ontvang het, sal u ŉ e-pos ontvang met ŉ skakel na die 

werkswinkelaanbod op Stellenbosch Universiteit se Kortkursus Registrasie Stelsel. Sodra u al die 

besonderhede op die sisteem ingevul het, sal u ŉ outomatiese e-pos ontvang waarin al die 

betalingsbesonderhede en -instruksies uiteengesit word. 

 

Enige navrae rondom die stelsel en betaling kan gerig word aan Celestia February by 

februaryc@sun.ac.za / 021 808 4037.  

 

Sertifikaat 

 

Werkswinkeldeelnemers sal ’n sertifikaat van bywoning van die Universiteit van Stellenbosch, 

Taalsentrum ontvang na voltooiing van die werkswinkel en die volle betaling ontvang is.  
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