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De student studeert af met het doen van weten-
schappelijk onderzoek en dit is het schrijven en 
verdedigen van een thesis. Heb je de opleiding  
succesvol afgerond, dan ben je Bachelor of Science 
(BSc) in de Bedrijfskunde                   
 

 
TOELATINGSEISEN EN STUDIEMOGELIJKHEDEN 
Om tot de studie BSc Bedrijfskunde te worden toe-
gelaten, moet je in het bezit zijn van een VWO-
diploma of een daaraan gelijkgesteld diploma met 
een voldoend cijfer (zes of hoger) voor de vakken 
Wiskunde, Economie 1 en Economie 2.   
 
Tot de studierichting worden jaarlijks 35 nieuwe 
studenten toegelaten. Selectie geschiedt op basis 
van het aantal punten en een loting. 
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MEER INFORMATIE 
Voor meer informatie over de studierichting Bedrijfs-
kunde kun je terecht bij het secretariaat van de studie-
richting op het telefoonnummer 433317 of 465558 tst. 
2442.    
 
Email:  administratie_bdk@uvs.edu  
 
Voor algemene informatie over het studeren aan de  
Anton de Kom Universiteit van Suriname maak je contact 
met de Afdeling Studentenzaken telefoon 465558 tst. 
2212 / 2213 / 2214 / 2215. 
E-mail: stuza@uvs.edu 
 
De inschrijvingen vinden plaats  
in de eerste twee weken van september 

BEDRIJFSKUNDE 



MOGELIJKHEDEN NA DE STUDIE 
De studie BSc Bedrijfskunde is academisch, pro-
bleemgericht en zowel regionaal als internationaal 
georiënteerd. De opleiding voldoet aan internationale 
maatstaven, sluit aan op andere specialistische vervolg-
studies in binnen en buitenland en biedt veel toekomst-
perspectieven.    
 
Deze studierichting wordt door de Vereniging Surinaams 
Bedrijfsleven, de ASFA, de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken, de overheid en talrijke ondernemingen in Suri-
name ondersteund.  Als bachelor bedrijfskundige kun je 
dus verschillende kanten op.   
 
Enkele mogelijkheden zijn: 
 

 Een functie in het Surinaams bedrijfsleven  

 Een functie bij een overheidsorganisatie c.q. staats-
bedrijf 

 Een functie op het gebied van bedrijfsadvisering, 
bedrijfstraining en bedrijfsonderzoek  

 Een master (Bedrijfskunde) opleiding volgen.    
  
 
 

DUUR, STRUCTUUR EN TITULATUUR 
Bedrijfskunde is een wetenschappelijke bacheloroplei-
ding van drie jaar. Een studiejaar omvat twee semesters 
elk verdeeld in blokken van 7 weken waarbij per blok in 3 
tot 4 verplichte vakken colleges worden gegeven. In het 
eerste jaar wordt je uitgebreid ingeleid  in het vakgebied 
bedrijfskunde en onderzoeksvaardigheden.    
 
Deze basiskennis en vaardigheden worden in het tweede 
jaar verder uitgediept waarbij ook bedrijfssimulaties bij 
enkele vakken worden toegepast. In teamverband 
werken aan opdrachten, veldwerk en presentaties komen 
ook meer aanbod in het tweede jaar.  
 
In het derde jaar volg je een aantal keuzevakken, veld 
excursies organiseren als ook trainingen verzorgen aan 
derden middels het vak consulting &training.  Je schrijft 
en verdedigt je thesis in het zesde semester.   

BEDRIJFSKUNDE 
 

Het efficiënt en effectief beheren  
en besturen van bedrijven, organisa-
ties en ondernemingen, leer je bij de 
studierichting Bedrijfskunde. 
 
De opleiding is multidisciplinair en maakt onder  
andere ook gebruik van disciplines als economie, 
psychologie, HRM en recht. Het aan de econo-
mische, sociale en culturele situatie in Suriname 
aangepaste studieprogramma van Bedrijfskunde 
heeft internationaal veel bijval gekregen.   
 
Tijdens de studie krijg je kennis en inzicht in de 
structuur en het functioneren van bedrijven en or-
ganisaties.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er worden je ook vaardigheden aangereikt om  
bedrijfs-vraagstukken te analyseren, bekwaam te 
plannen en te ontwerpen en hoe organisaties en 
bedrijven in te richten en te veranderen. Je leert 
leidinggeven aan mensen. Ook worden er acad-
emische-  en onderzoeksvaardigheden aangereikt.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In het eerste jaar krijg je bij Bedrijfskunde  
de volgende vakken: 

 Financial Accounting 

 Gedragswetenschappen 

 Management & organisatie   

 Academische Vaardigheden  

 Bedrijfsstatistiek  

 Toegepaste Wiskunde 

 Marketing  

 Inleiding Recht 

 Human Resource Management  

 Methoden en Technieken van Onderzoek  

 Bedrijfskunde Integraal  

 Wetenschapsfilosofie     
 
 
 
Gedurende het tweede studiejaar breng je één dag per 
week door bij een bedrijf om een veldopdracht uit te 
voeren (zogenoemde bedrijfspraktijk). Aangezien het 
aanbod van bedrijfsplaatsen en de beschikbaarheid van 
mentoren niet voldoende is, wordt er een beperkt aantal 
studenten toegelaten tot de opleiding Bedrijfskunde.   


