
TOELATINGSEISEN 
 

Om tot de bacheloropleiding in de rechtsweten-
schappen te worden toegelaten, moet je over een 
van de volgende documenten beschikken: 
 
 een VWO-diploma of daaraan gelijkgesteld   

diploma met Economie I of Wiskunde I in het 
vakkenpakket 

 een certificaat Schakeljaar 
 een verklaring dat je hebt voldaan aan de      

Colloquium Doctum toets 

RECHTEN  

ANTON DE KOM 
UNIVERSITEIT VAN SURINAME 

MEER INFORMATIE 
Voor inhoudelijke informatie over de bachelorop-
leiding in de rechtswetenschappen kun je terecht bij 
opleidingscoordinator mr. W. Bechan – Pherai op 
het telefoonnummer 465558 ext. 2491. Of een mail 
sturen naar FJW-decanaat@uvs.edu 
 
Voor algemene informatie over het studeren aan de 
Anton de Kom Universiteit van Suriname maak je 
contact met de Afdeling Studentenzaken telefoon-
nummer 465558 ext. 2212, 2213, 2214 en 2215 
 
Email: studza@uvs.edu 
Website: http://adekus.uvs.edu 
 
De inschrijvingen vinden plaats in de eerste twee 
weken van September 2017. 

ANTON DE KOM  
UNIVERSITEIT VAN SURINAME 

 
Leysweg 86, Campusterrein 

Paramaribo, Suriname 
(+597) 465558 | info@uvs.edu 

WWW.UVS.EDU  

FACULTEIT DER  
JURIDISCHE WETENSCHAPPEN 



BACHELOROPLEIDING IN DE  
RECHTSWETENSCHAPPEN 
 
De Faculteit der Juridische Wetenschappen 
(FJW) houdt zich bezig met de systematische 
bestudering van het recht.  
 
Dit recht is noodzakelijk voor de ordening van 
de samenleving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FJW biedt een brede wetenschappelijke  
vorming die je voorbereidt op een masterstudie 
of op toetreding tot de arbeidsmarkt. 
 
 
Op grond daarvan komen de volgende aspecten 
tijdens de studie aan de orde: 

 De bestudering van het recht als systema-
tisch geheel en in zijn deelgebieden 

 De bestudering van het recht in samenhang 
met de samenleving 

 Het afstemmen van de inrichting van de 
studie op de verwerving van kennis, inzicht 
en vaardigheden 

MOGELIJKHEDEN NA DE STUDIE 
 
Als je bent afgestudeerd bij de Bacheloropleiding in  
de rechtswetenschap, dan kom je tegemoet aan de  
behoeften van de rechtspraktijk.  
 
Je bent een juridisch geschoolde medewerker die 
academische kennis heeft van het recht en ook be-
schikt over praktische vaardigheden. 
 
 
 
Je kunt direct op de arbeidsmarkt terecht als deur-
waarder, griffier of Parketsecretaris. Of je kunt als 
juridisch medewerker in diverse sectoren gaan 
werken zoals: 
 

 de overheid  

 niet – gouvernementele organisatie  

 het bedrijfsleven 

 advocatenkantoren 

 adviesbureaus 

 verzekeringsmaatschappijen 

 notariskantoren 

 werkgevers – en werknemersorganisaties 

 het Openbaar Ministerie 

 
 
Je kunt na afronding van de Bacheloropleiding in de 
rechtswetenschap masterstudie doen. De Faculteit 
der Juridische Wetenschappen biedt de twee-jarige 
masterstudie, de Mastersopleiding Surinaams Recht 
(MSR), aan. 

DUUR, STRUCTUUR EN TITULATUUR 

 
De bacheloropleiding in de rechtswetenschap is een 
wetenschappelijke bacheloropleiding van drie jaar.  
Iedere studiejaar bestaat uit twee semesters van elk 15 
weken. 
 
Om je bachelor diploma te behalen, heb je 180 
studiepunten nodig. Het eerste studiejaar van de bache-
loropleiding in de rechtswetenschap is een oriëntatiejaar 
voor de student. In het tweede en derde jaar is er een 
uniform programma met negen (9) privaatrechtelijke en 
publiekrechtelijk vakken, aangevuld met keuze vakken 
tot een totaal van 120 studiepunten. 
 
De student studeert af met het doen van wetenschap-
pelijk onderzoek en dit is het schrijven en verdedigen  
van de thesis. Als je bent afgestudeerd, draag je de titel 
Bachelor of Laws (LL.B) 
 
 

‘I alone can not change the world, 

but I can cast a stone across the  

water to create many ripples.’ 

- Mother Theresa - 


