KOMITEE/KANDIDATUURPANEEL AANBEVELING
PhD REGISTRASIE
1. PhD KANDIDAAT:
TITEL:

VOORLETTERS:

VAN:
US NOMMER:
DEPARTEMENT:

E-POS:
Bedryfs

E&E

Proses

Siviel

M&M

VOORGESTELDE
NAVORSINGSONDERWERP:

2. EVALUERINGSPROSES (merk met 'n kruisie die proses wat gebruik word):
Opgradeer van MIng na PhD gedurende normale M-evaluering:
Na afloop van die MIng-mondelinge eksamen, het die eksaminatore (minstens een
eksaminator moet 'n PhD hê) aanbeveel dat die kandidaat opgradeer word na 'n
PhD. Die promotor en die Departementele Toelatingskomitee het die
navorsingsvoorstel (gebaseer op die proefskrif) oorweeg, en hierdie aanbeveling
aan die Fakulteitsraad gemaak.
Opgradeer van MIng na PhD op aanbeveling van promotor(s):
'n Kandidatuurpaneel, saamgestel uit die voorgestelde promotor en twee
kundiges (een van buite die tuisdepartement), word aangewys deur die
Toelatingskomitee en goedgekeur deur die Visedekaan: Navorsing.
Die Kandidatuurpaneel oorweeg die navorsingsvoorstel en 'n verpligte mondelinge
aanbieding deur die kandidaat. Die Paneel het hierdie aanbeveling gemaak aan
die Fakulteitsraad.
Registrasie binne eerste jaar van registrasie:
Normale proses:
Die promotor en die Departementele Toelatingskomitee het die
navorsingsvoorstel, en 'n opsionele mondelinge aanbieding deur die kandidaat,
oorweeg. Die Paneel het hierdie aanbeveling om te registreer by die
Fakulteitsraad gemaak (let daarop dat hierdie evalueringsproses nie gebruik kan
word indien 'n "weiering om te registreer" aanbeveel word nie).
Proses wanneer moontlike bekommernisse aangespreek moet word:
'n Kandidatuurpaneel, saamgestel uit die voorgestelde promotor en twee kundiges
(een van buite die tuisdepartement), word aangewys deur die Toelatingskomitee en
goedgekeur deur die Visedekaan: Navorsing.
Die Kandidatuurpaneel het die navorsingsvoorstel en 'n mondelinge aanbieding deur
die kandidaat oorweeg (die mondelinge aanbieding is opsioneel indien registrasie
aanbeveel word, maar verpligtend indien "weiering om te registreer" aanbeveel
word). Die Paneel het hierdie aanbeveling aan die Fakulteitsraad gemaak.

3. AANBEVELINGS - KANDIDAAT EN NAVORSINGSVOORSTEL:
JA
Die kandidaat het getoon dat hy/sy voldoende agtergrondkennis besit geskik vir die
studie.
Die kandidaat het getoon dat hy/sy oor voldoende navorsingsvermoëns besit geskik
vir die studie.
Bevredigende verwagte oorspronklike bydraes word in die navorsingsvoorstel
uiteengesit.
'n Uitgebreide uiteensetting van die literatuur relevant tot die PhD studie, asook 'n
sintese en evaluering van die belangrikste temas in die literatuur, word in die
navorsingsvoorstel gegee.
'n Duidelike uiteensetting van die doelwitte van die studie, met spesifieke verwysing
na die verband met voorheen gepubliseerde werk en die verwagte oorspronklike
bydrae, word in die navorsingsvoorstel gegee.
Die navorsingsmetodologie, in lyn met die doelstellings van die studie, in die
navorsingsvoorstel is bevredigend.
Die navorsingsvoorstel gee 'n breë tydskedule vir die studie (tipies in terme van 4
tot 10 aktiwiteite, met 'n kort beskrywing van die fokus van elkeen) wat redelik is.
Die navorsingsvoorstel gee 'n duidelike uiteensetting van die infrastruktuur
(sagteware, toerusting, laboratoriums, bedryfskoste, ens) wat nodig is om die
studie te voltooi, sowel as redelike reëlings om dit te kan verskaf.
Die kritiese self-evaluering deur die student van sy/haar vordering tot dusver, en
sy/haar navorsingsvermoëns wat in die navorsingsvoorstel gegee word, is
bevredigend.
Die promotor en medepromotors (indien van toepassing) het toepaslike
kundigheid vir die studie.
Word dit deur die Toelatingskomitee/Kandidatuurpaneel aanbeveel dat die
kandidaat vir 'n PhD registreer met die voorgestelde navorsingsonderwerp en
toesig?
(Heg asseblief toepaslike verduidelikende dokumentasie aan indien die registrasie
nie aanbeveel word nie.)

Datum van aanvanklike registrasie
(nie nodig nie indien opgradeer van MIng):
Datum van indiening van navorsingsvoorstel:

NEE

4. TOELATINGSKOMITEE / KANDIDATUURPANEELLEDE:
PROMOTOR:
DATUM:
HANDTEKENING:

MEDEPROMOTOR:
DATUM:
HANDTEKENING:

PANEELLID # 1:
DATUM:
HANDTEKENING:

PANEELLID # 2:
DATUM:
HANDTEKENING:

4. TOELATINGSKOMITEE / KANDIDATUURPANEELLEDE (vervolg):
PANEELLID # 3:
DATUM:
HANDTEKENING:

PANEELLID # 4:
DATUM:
HANDTEKENING:

4. DEPARTEMENTELE BEVESTIGING (ten minste een handtekening word benodig):
NAGRAADSE
KOORDINEERDER:
DATUM:
HANDTEKENING:

DEPARTEMENTELE
VOORSITTER:
DATUM:
HANDTEKENING:

Heg asb by hierdie vorm aan die navorsingsvoorstel, die PhD aansoekvorm, sowel as enige
ander relevante dokumentasie.

