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Jongmense vol hoop by NWWopedag

Die NWU se Potchefstroomkampus
het die
afgelope Saterdag
behoorlik uit sy nate
gebars toe jongmense
van regoor Suid-Afrika
en selfs Namibië die
opedag bygewoon het.
Volgens Willie du
Plessis, 'n woordvoerder van die NWU, was
daar na raming tussen
5 000 en 6 000 mense
by die opedag teenwoordig.

"Opedag 2019 is

ontwerp vir almal wat
by die NWU, 'n universiteit met uitstekende

Sihle Mncube,
akademiese gehalte, 'n
gewonde om
wonderlike studentelewe, en met wêreldklasgeriewe wil studeer," het prof. Dan
Kgwadi, visekanselier, in sy toespraak tydens die Opedag gesê.
Volgens hom is die dag een van
die belangrikste gebeure op die
NWU se kalender.

Die tema van vanjaar

was: Maak jou toekoms
Verskeie voornemende

se opedag

oop.
studente

van skole regoor die land kon 'n
toer deur die kampus geniet en
stalletjies met inligting oor die
verskeie fakulteite op die kampus
kry.
Verder het die koshuise asook
ander afdelings waar studente
betrokke kan word, ook genoegsame
inligting gegee sodat elke voornemende student besef dat hy of sy
wel 'n plekkie op dié kampus het.
Die sluitingsdatum vir aansoeke is
30 September en vir gevalle waar
keuring gedoen word is die slui-

Lesego Mmotla en Boitumelo Selepe is opdeel van die NWU-familie te wees.

tingsdatum reeds 30 Junie.
Prof. Kgwadi het ook van die
NWU se suksesse tydens sy toespraak uitgelig:
* Die NWU is in 2018 as die mees
BRICS-aktiefste
universiteit in
Suid-Afrika uitgewys - dit getuig van
die NWU se verbintenis tot internasionalisering en samewerking.
* Die NWU het vyf uit vyf sterre in
die QS-gradering vir sy onderrigleeraktiwiteite ontvang.
* Die NWU se Geoktrooieerde
Rekenmeesterskap
het in Januarie
2019 se Aanvanklike Bevoegdheidstoets van die Suid-Afrikaanse
Instituut vir Geoktrooieerde
Rekenmeesters

(SAIGR)

vir kandidate

die hoogste

slaagsyfer

wat die eksamen

die
eerste keer afgelê het behaal.
* Die NWU is onder die top sewe
universiteite in die land ten opsigte
van die oorkoepelende navorsings-

'n Groep studente en dosente van die
Fakulteit Tale het almal lus gemaak vir
literatuur.
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* Die NWU se LLB-program het
onlangs volle akkreditasie van die
Raad

van Hoër

Onderwys

(RHO)

ontvang.
* Kyk die video by www.
potchefstroomherald.co.za

