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TOELATING

Tot de opleiding Economie worden toegelaten:
- houders van een bij wet erkend diploma VWO of daaraan gelijkgesteld 
met de vakken Wiskunde, Economie I  en Economie II; 
- geslaagden van de Propedeuse opleiding (schakeljaar van de AdeKUS) 
met de vakken Wiskunde, Economie I  en Economie II; 
- geslaagden van de Colloquium Doctum toets (Economie).

Voor inhoudelijke informatie over deze studierichting kunt u terecht bij 
de richtingscoördinator op het telefoonnummer 465558 toestel. 3851 
of op het emailadres r.dwarka@uvs.edu, dwarkasr@yahoo.com 
Relevante informatie kunt u ook inwinnen bij de administratie van de 
studierichting Economie op het emailadres fmijw-administratieecopa@
uvs.edu

Bezoek ook onze website: www.uvs.edu 
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Kan een Surinaams bedrijf overleven als het zich afsluit voor de interna-
tionale economie?
Welke informatie heeft een manager nodig om een organisatie goed aan 
te sturen?
Waarom blijft de economische  ontwikkeling van Suriname achter bij 
vergelijkbare landen?
Wilt u later een masteropleiding in Economie volgen?

Interesseren deze vraagstukken u, dan kiest u voor de studierichting 
Economie aan de Faculteit der Maatschappijwetenschappen.
Als econoom kunt u helpen de vele economische problemen van Suri-
name op te lossen.

MOGELIJKHEDEN NA DE STUDIE
De Bacheloropleiding Economie is er primair op gericht de studenten 
voor te bereiden op het volgen van een Masteropleiding binnen het vak-
gebied. Secundair leidt de opleiding Economie de student op om in ma-
nagementteams te kunnen functioneren, voor managementfuncties in 
het bedrijfsleven, bij de overheid of andere organisaties. Hij/zij kan dan:
- in teamverband de economische processen binnen een bedrijf, de over-
heid of andere organisaties voorbereiden, uitvoeren en beoordelen; 
- in teamverband  probleemgebieden identificeren en oplossingsgericht 
onderzoek doen;
- probleemgebieden in internationaal perspectief plaatsen;
- in teamverband werken  aan projecten  binnen een bedrijf, de overheid 
of andere organisaties;
- ondersteuning bieden aan het management.

TOELATING EN AANMELDING
De Bachelor graad (BSc) wordt verkregen bij het behalen van 180 studie-
punten (sp). Deze 180 sp worden verdeeld over drie studiejaren (nomi-
naal) resp. fase B-I (1 jaar) en fase B-II (2 jaren). 
In fase B-I worden er inleidende en ondersteunende vakken aangebo-

den. In deze fase wordt de student de mogelijkheid geboden om 60 sp te 
vergaren.
Na fase B-I wordt aan de student de mogelijkheid geboden om te kiezen 
tussen de varianten Bedrijfseconomie en Algemene Economie, die hem 
in staat stelt de overige 120 sp te behalen voor het succesvol afronden 
van de Bachelor studie. U studeert af met het doen van wetenschappelijk 
onderzoek en dit is het schrijven en verdedigen van de thesis. U mag 
zichzelf dan Bachelor of Science (BSc) in de Economie noemen.


