
Die Universiteit Stellenbosch Taalsentrum bied aan:  

 

 

Hoe om Skryfhulp aan Studente met Studievoorstelle te Verleen 

 
15-16 Mei 2017 

R3 000 per persoon / Gratis slegs aan US personeel 

Prys sluit aanbieding, werkswinkelmateriaal en middagete in 

 

Werkswinkelinhoud 

 

Hierdie twee-dae werkswinkel is gerig op dosente van nagraadse studente wat beplan of reeds besig 

is om hul studievoorstelle 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 studie-/navorsingsvoorstelle sal bespreek word, soos die tipiese 

probleme wat studente met die skryf van ’n studievoorstel ondervind, hoe om probleme te identifiseer 

en oplossings te bied. Ons sal aandag gee aan die onderskeie afdelings van ’n studievoorstel en sy 

funksie, asook hoe om oorvleueling en herhaling te vermy. 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 aan studente oor te dra sodat inligting, data en argumentasie op die mees effektiewe 

manier weergegee kan word.  

 

Aanbieder 

 

Die aanbieder is Dr. Rose Richards. Dr. Richards is ’n kundige in die gebied van wetenskaplike 

skryfvaardighede en is betrokke by die aanbieding van ’n wye reeks opleidingsprogramme.  

 

Voertaal 

 

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

van Afrikaans en Engels word in die werkswinkel gevolg.  

 

Plek en tyd van aanbieding 

 

Die werkswinkel word aangebied STIAS. Die aanbieding is van 09:00-16:30. 

 

Inskrywings 

 

Slegs 10 deelnemers kan geakkommodeer word. Inskrywings word op die SUN-e-HR sisteem gedoen. 

U kan toegang tot die sisteem verkry vanaf u personeelportaal. U kan die volgende skakel gebruik: 

Personeelportaal. Enige navrae kan gerig word aan Selene Delport by selene@sun.ac.za of 021 808 

2947. 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.  

 

Betaling 

 

Menslike Hulpbronne befonds Stellenbosch Universiteit personeel se bywoning.  

Neem egter asseblief kennis dat indien u ná die sluitingsdatum u inskrywing kanselleer, die deelnemer 

verantwoordelik gehou sal word vir die volle werkswinkelfooi om die Skryflab se voorbereidingskostes 

te dek.  

 

https://sun-e-hr.sun.ac.za/OA_HTML/RF.jsp?function_id=28417&resp_id=-1&resp_appl_id=-1&security_group_id=0&lang_code=US&oas=p3qwDdn6m7o-f-jLYCjiMg..&params=rLZ.p6q1FWuUWJ4dNTm4XA
mailto:selene@sun.ac.za


Die Universiteit Stellenbosch Taalsentrum bied aan:  

 

 

Sertifikaat 

 

Werkswinkeldeelnemers sal ’n sertifikaat van bywoning (NKR-vlak 6 en 12 CPD-punte) ontvang van 

die Stellenbosch Universiteit Taalsentrum na voltooiing van die werkswinkel.  

 

Sluitingsdatum  

 

Die sluitingsdatum vir inskrywings is 8 Mei 2017. 

 

            
 

 

 

 

 

 

 


