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Om toegelaten te worden tot de opleiding bedrijfskunde is het instroom-
beleid door het Bestuur van de Universiteit als volgt bepaald:
• VWO diploma of een daaraan gelijkgesteld diploma met een voldoend 
cijfer (zes of hoger)  voor de vakken Wiskunde, Economie 1 en Econo-
mie 2. 
- Of  een Schakeljaar certificaat met de vakken Wiskunde Q, Economie 
1 en Economie 2. 
- Een verklaring dat je hebt voldaan aan de Colloquium Doctum toets 
Economie. 

Heb je de opleiding succesvol afgerond, dan ben je Bachelor of Science 
(BSc) in de Bedrijfskunde en kan je daarna een Master studie volgen 
zowel in Suriname als in het buitenland ( Nederland, U.S.A., Engeland 
en U.W.I.).
Spreekt dit je aan als student? Neem dan contact op met de studierich-
ting Bedrijfskunde. 
Tel. 433317 of 465558 tst. 2442, of stuur een mailtje naar administra-
tie_bdk@uvs.edu

Anton de Kom Universiteit van Suriname
Leysweg 86
Paramaribo-Suriname
Telefoonnummer (597) 465558
Juli 2019 



INLEIDING 
Het effeciënt en effectief beheren en besturen van bedrijven, organisa-
ties en ondernemingen leer je bij de studierichting Bedrijfskunde van 
de Faculiteit der Maatschappijwetenschappen. De opleiding is multidis-
ciplinair en maakt onder andere ook gebruik van disciplines als econo-
mie, psychologie, sociologie en recht. Het aan de economische, socioale 
en culturele situatie in Suriname aangepaste studieprogramma van Be-
drijfskunde is één van de twee geaccrediteerde opleidingen van de facul-
teit der maatschappijwetenschappen.

Tijdens de studie krijg je kennis en inzicht in de structuur en het functi-
oneren van organisaties. Daarnaast worden vaardigheden aangereikt om 
bedrijfsvraagstukken te analyseren, onderzoek te doen evenals bekwaam 
te plannen en te ontwerpen en hoe organisaties in te richten. Je leert ook 
leiding geven aan mensen.
 
Als bedrijfskundige kun je  verschillende kanten op. Enkele mogelijkhe-
den zijn:
- Een functie in het Surinaams bedrijfsleven.
- Een functie bij een overheidsorganisatie c.q. staatsbedrijf.
- Werken als docent op een middelbare school.
- Een functie op het gebied van bedrijfsadvisering, bedrijfstraining en  
   bedrijfsonderzoek.
- Vervolgopleiding op masterniveau.
 
DUUR , STRUCTUUR EN TITULATUUR.
Bedrijfskunde is een wetenschappelijke bacheloropleiding van drie jaar.
De studie wordt in twee fasen onderverdeeld te weten: de B-1 fase: deze 
bestaat uit 1 collegejaar en de B-2 fase die bestaat uit twee collegejaren. 
Elk collegejaar omvat twee semesters. Elk semester is ingedeeld in twee 
blokken van 7 weken. In het eerste jaar wordt je uitgebreid ingeleid in 
het vakgebied bedrijfskunde. Deze basiskennis en vaardigheden worden 
in het tweede jaar verder uitgediept. 

In het derde jaar wordt de voorbereiding op je beroepsrol afgerond. Je 
schrijft en verdedigt een thesis. De verdediging geschiedt ten overstaan 
van een commissie bestaande uit de richtingscoördinator als voorzitter, 
docenten en begeleiders. 
 
In het eerste jaar krijg je bij Bedrijfskunde de volgende vakken:
- Finance & Management Accounting, Gedragswetenschappen
- Management & Organisatie, Marketing
- Inleiding Recht, Methoden en Technieken van Onderzoek
- Bedrijfskunde Integraal

Gedurende het tweede jaar studiejaar brengt de student één dag per 
week door bij een bedrijf om praktijkervaring op te doen (zogenoem-
de bedrijfspraktijk). Aangezien het aanbod van bedrijfsplaatsen en de 
beschikbaarheid van mentoren niet voldoende is, wordt er maar een be-
perkt aantal studenten toegelaten tot de opleiding Bedrijfskunde.


