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MEER INFORMATIE 
Voor inhoudelijke informatie over deze studierichting kun je 

mailen naar:  otspong@gmail.com of  fwnw@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 

NATUURKUNDE 
CERTIFICAATCURSUS 



Natuurkunde is een zeer boeiend 
vakgebied, dat aan de basis ligt 
voor vele andere gebieden zoals  
elektrotechniek, werktuigbouw-
kunde, meteorologie, scheikunde, 
procestechnologie, landbouw en  
de medische wetenschappen. 
 
 

NATUURKUNDE 
De Faculteit der Wis- en Natuurkundige Weten-
schappen biedt verschillende certificaat-cursussen. 
 
Wegens omstandigheden kan de bachelor- 
opeiding nog niet van start gaan maar om  
belangstellenden toch tegemoet te komen, worden 
er alvast cursussen aangeboden die in het bache-
lorprogramma zullen voorkomen. 
 
 

Duur van een cursus: 8  weken 
 

De colleges zullen op maximaal drie dagen per week 
plaatsvinden en zullen per keer ongeveer 2 uren 
duren. De dagen waarop de practica gehouden 
zullen worden, zullen in overleg met de deelnemers 
vastgesteld worden. 
 
 
Tentamen en vrijstelling  
Na afloop van de cursus wordt er een tentamen af-
genomen. Personen die een of meer certificaatcur-
sus sen met succes hebben afgerond, kunnen in 
aanmerking komen voor vrijstelling voor het be-
treffende onderdeel wanneer de bacheloropleiding 
van start gegaan is. 

TOELATINGSEISEN 
 
Om tot de bachelor Natuurkunde toegelaten te kunnen 
worden, moet je in het bezit zijn van een VWO-diploma  
S-pakket met in het eindexamenpakket:  Natuurkunde  
en wiskunde 1 en voor beide vakken moet je minimaal 
een 6 op je cijferlijst hebben. 
 
Personen die niet voldoen aan het bovengenoemde, kun-
nen  zich onder zekere voorwaarden als toehoorder in-
schrijven.  
 

Numerus fixus 
Voor een certificaatcursus van de studierichting natuur-
kunde zullen er steeds maximaal 25 studenten worden 
toegelaten.  Je zal dus om toegelaten te kunnen worden,  
een selectieprocedure moeten doorlopen. 
 
KOSTEN CURSUS: 
SRD 300,-  per cursus 
 
 

Physics... 
 

Not Because you think  

you know everything  

without questioning, 

but rather because  

you question everything  


