DOEN AANLYN AANSOEK (Vervolg)
Kies ŉ
program

AANSOEKDOKUMENTE WAT ONS NODIG HET

bladsy 1

Nie-akademiese dokumente wat ons nodig het
Indien jy

Dan kort ons

Addisionele inligting

‘n Suid-Afrikaanse aansoekers van ‘n kwintiel
5-skool is

Bewys van betaling van die R100
nie-terugbetaalbare aansoekfooi,
slegs as jy aflyn betaal.

Suid-Afrikaanse aansoekers van kwintiel
1-4 skole en internasionale aansoekers
hoef nie die aansoekfooi te betaal nie.

‘n Student is met gestremdhede wat
ondersteuning nodig het

ŉ Ingevulde Studentesteunvorm

Nie-Suid-Afrikaans is nie

Bewys van permanente
verblyfreg, vlugteling, of
asielsoekende status

Vir die BA (Visuele Kunste) aansoek doen

ŉ Voorwaardelike of finale aanbod aanvaar het

Aansoek doen vir ‘n program in die Fakulteit
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe en
jy is geregistreer vir ‘n nagraadse kwalifikasie of
het reeds een voltooi op NQF vlak 7

ŉ Voltooide portefeulje

ŉ Getekende studentekontrak

‘n Voltooide motiveringsbrief

Voldoen aan
die vereistes
bladsy 2 - 3

Doen aanlyn
aansoek
bladsy 4 - 12

Volg jou
aansoekstatus
bladsy 13

Stuur asseblief jou voltooide
portefeulje aan visualartsapplication@
sun.ac.za voor of op 1 September.
Jy sal nie kan registreer by die
Universiteit as ons nie jou getekende
kontrak ontvang het nie.
Stuur asseblief jou motiveringsbrief
aan tygselections@sun.ac.za teen
31 Julie.

Aanvaar en
teken
bladsy 14 - 15

Hulpbronne
bladsy 16

Kontak ons
bladsy 17

DOEN AANLYN AANSOEK (Vervolg)

Akademiese rekords wat ons nodig het as jy in jou finale skooljaar is

Kies ŉ
program
bladsy 1

Indien jy

Dan kort ons

In die Suid-Afrikaanse
skoolstelsel is

Finale graad 11-uitslae
volgens die riglyne van die
Departement van Onderwys

In ’n internasionale
skoolstelsel is

Graad 11-uitslae en finale jaar
skoolvakke met vlakke

Addisionele inligting

bladsy 2 - 3

Indien jy by ’n internasionale skoolstelsel ingeskryf is,
byvoorbeeld vir ’n Internasionale Baccalaureus (IB) of
vir ’n VSA-Hoërskooldiploma, moet jy met jou graad
11-uitslae (voorfinale jaar) aansoek doen.
• Slegs as jy nie graad 11-uitslae (voorfinale jaar) het
nie, mag jy met jou voorspelde vakke en punte wat
deur die skool verskaf is aansoek doen.
• Verskaf ook asseblief ‘n amptelike lys (deur die skool
bevestig) van die vakke wat jy in jou finale skooljaar
neem (graad 12/13) met vlakke, insluitend vakke wat
jy herskryf. Die skool kan dit bevestig met ‘n verslag,
‘n brief, of bewys van inskrywing.
• Om te verseker dat jy die aan die vereistes vir
Matrikulasievrystelling voldoen, besoek die Universiteite
Suid-Afrika se webtuiste by http://mb.usaf.ac.za vir
verdere inligting oor Matrikulasievrystelling.
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Voldoen aan
die vereistes

Doen aanlyn
aansoek
bladsy 4 - 12

Volg jou
aansoekstatus
bladsy 13

Aanvaar en
teken
bladsy 14 - 15

Hulpbronne
bladsy 16

Kontak ons
bladsy 17

DOEN AANLYN AANSOEK (Vervolg)
Akademiese dokumente wat ons nodig het as jy reeds jou finale skooljaar voltooi het

Kies ŉ
program
bladsy 1

Indien jy

Dan kort ons

In die SuidAfrikaanse
skoolstelsel is

Nasionale Senior Sertifikaat
(NSS) of Onafhanklike
Eksamenraad (IEB)/
Verklaring van simbole van
finale skooluitslae

In ’n internasionale
skoolstelsel is

Finale skooluitslae van die
Internasionale Kurrikulum
(Cambridge Internasionaal,
Internasionale Baccalaureus,
ens.), asook School of
Tomorrow

Addisionele inligting
Voldoen aan
die vereistes
bladsy 2 - 3

• Cambridge-aansoekers moet ook hulle O-vlak- of IGCSE/GCSEsertifikate insluit.
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bladsy 4 - 12

• Jy moet aan die bepalings van Universiteite Suid-Afrika (USAf)
vir Matrikulasievrystelling vir daardie stelsel voldoen wanneer
jy registreer. Besoek asseblief http://mb.usaf.ac.za en kies die
relevante land se inligting.

Volg jou
aansoekstatus

• As jy die Amerikaanse hoërskoolstelsel volg, moet jy die nodige
vrystellingsdokumente verskaf soos op die USAf-webtuiste
vereis word by https://mb.usaf.ac.za/united-states-of-america/.

Aanvaar en
teken

• As jou amptelike sertifikaat van Universiteitsvrystelling nog
nie beskikbaar is teen die tyd wanneer jy vir die eerste keer
registreer nie, kan jy steeds registreer solank jy kwalifiseer vir die
Matriekvrystelling soos deur die Universiteit bepaal.
‘n Aansoeker van
alle skoolstelsels is

Doen aanlyn
aansoek

Uitslae van addisionele vakke Laai die addisionele uitslae op met jou aanvanklike graad
of vakke wat herskryf is
12-uitslae.

bladsy 13

bladsy 14 - 15

Hulpbronne
bladsy 16

Kontak ons
bladsy 17

DOEN AANLYN AANSOEK (Vervolg)

Akademiese dokumente wat ons nodig het as jy tans by ’n tersiêre instelling (insluitend die Universiteit Stellenbosch)
ingeskryf is
Wat ons nodig het

Addisionele inligting

Finale skoolverlating-uitslae

Verwys na die inligting wat ons vir verskillende
skoolstelsels vereis in die inligting aan aansoekers wie
hulle skooljaar voltooi het.

Bewys van registrasie

Insluitend ’n lys van vakke waarvoor jy geregistreer is
met voorlopige punte, indien dit beskikbaar is wanneer jy
aansoek doen.

Volle akademiese rekords van elke voltooide akademiese
jaar, insluitend uitslae.

Ons aanvaar nie aanlynresultate wat by selfdiensportale
verkry is nie.

Kies ŉ
program
bladsy 1

Voldoen aan
die vereistes
bladsy 2 - 3

Doen aanlyn
aansoek
bladsy 4 - 12

Volg jou
aansoekstatus
bladsy 13

Aanvaar en
teken
bladsy 14 - 15

Hulpbronne
bladsy 16

Kontak ons
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bladsy 17

DOEN AANLYN AANSOEK (Vervolg)

Akademiese dokumente wat ons nodig het as jy ’n tersiêre kwalifikasie voltooi het (insluitend ’n Universiteit
Stellenbosch kwalifikasie)

Kies ŉ
program
bladsy 1

Wat ons nodig het

Addisionele inligting

Voldoen aan
die vereistes

Relevante sertifikate en volle akademiese rekords van elke
ingeskrewe jaar, insluitend uitslae

Riglyne vir ondersteunende dokumente:

bladsy 2 - 3

Honneursgraadsertifikaat(e) en volle akademiese rekords van
elke ingeskrewe jaar, insluitend uitslae

• Afskrifte van jou oorspronklike dokumente
moet gestempel en geteken wees deur
die skool, instituut, openbare notaris,
of ’n Kommissaris van Ede. Indien jy die
Posdiens of Polisiediens gebruik, moet jy
asseblief seker maak dat die datum, naam,
handtekening, en rang van die offisier by die
stempel ingesluit is.

Meestersgraadsertifikaat(e) en volle akademiese rekords van
elke ingeskrewe jaar, insluitend uitslae

• Ons aanvaar nie aanlynresultate wat by
selfdiensportale verkry is nie.

Diploma(s) en volle akademiese rekords van elke ingeskrewe
jaar, insluitend uitslae
B-graadsertifikaat(e) en volle akademiese rekords van elke
ingeskrewe jaar, insluitend uitslae
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bladsy 4 - 12

Volg jou
aansoekstatus
bladsy 13

Aanvaar en
teken
bladsy 14 - 15

Doktorsgraadsertifikaat(e) en volle akademiese rekords van elke
ingeskrewe jaar, insluitend uitslae
Indien jou finale graadsertifikaat nie beskikbaar is wanneer jy
aansoek doen nie, moet jy ons asseblief van amptelike bewyse
voorsien dat jy die kwalifikasie voltooi het.

Doen aanlyn
aansoek

Vir internasionale kwalifikasies moet die bewys van
voltooiing nie ouer wees as vyf jaar van die datum
wat die graad toegeken is nie. Vir Suid-Afrikaanse
Hoër Onderwysinstellings, moet die bewys van
voltooiing nie ouer wees as een jaar nie.

Hulpbronne
bladsy 16

Kontak ons
bladsy 17

