TOELATING
Om te kunnen aanmelden voor de studie Public
Health dient men in het bezit te zijn van één van
de volgende diploma’s:
Een VWO diploma behaald aan een Surinaamse
V.O.S school, met het vakkenpakket biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde-1, met een
puntenaantal van minimaal 24 behaald voor deze
vakken waarbij de individuele cijfers niet lager
dan 6 mogen zijn of,

Een diploma van het Schakeljaar Anton de Kom
Universiteit (medisch pakket met minimaal 24
punten waarbij de individuele cijfers niet lager
dan 6 mogen zijn )
Een door Studiefaciliteiten aan bovengenoemd
VWO gelijkgesteld diploma

PUBLIC HEALTH

Ook dient men in het bezit te zijn van de
Surinaamse nationaliteit en woonachtig te zijn in
Suriname. De Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling kan hiervan ontheffing verlenen.

STRUCTUUR EN ORGANISATIE
Het hoogste orgaan binnen de faculteit is de
Faculteitsvergadering (alle docenten van de
faculteit in vergadering bijeen). De dagelijkse
leiding is in handen van het Faculteitsbestuur,
waarvan de voorzitter de titel Decaan draagt.
Verder bestaat het Bestuur uit de Secretaris en de
Richtingscoördinatoren van de studierichtingen
Geneeskunde, Fysiotherapie en Public Health. Het
Bestuur wordt ondersteund door een aantal commissies en instituten w.o. de Examencommissie,
de opleidingscommissie, de Stagecoördinator,
toetscoordinatoren en het Faculteitsbureau. De
studenten worden vertegenwoordigd door de Studentencommissie. Voor elke studierichting is de
Richtingsvergadering het hoogste orgaan. Deze
wordt voorgezeten door de Richtingscoördinator.

Faculteit der Medische WetenschappenAdres: Kernkampweg 5 Paramaribo

Voor informatie
Tel: (597) 441007
Fax: (597) 441071
E-mail: bureau-fmew@uvs.edu

Bachelors
in
Public Health

Wil je je toekomst uitbouwen in de publieke (of openbare) gezondheid?
Gezondheid wordt in sterke mate bepaald door de leefomgeving en die is niet voor iedereen hetzelfde. Je leefomgeving zijn de omstandigheden waarin je geboren
wordt, opgroeit, woont, werkt en leeft. Je gezondheid en
je toekomst kunnen door slechte leefomstandigheden
negatief worden beïnvloed.
Wil je je hierin verder verdiepen en help je graag mensen, aandoeningen voorkomen of de wetenschap vooruit? Heb je een leergierige instelling? Dan ben jij de
student die zich moet inschrijven voor de studie Public
Health aan de Faculteit der Medische Wetenschappen
(FMeW).

ALGEMENE INFORMATIE
De Faculteit der Medische Wetenschappen bestaat
sinds 1969 en is ondergebracht in het Prof.Dr. Paul C.
Flu Medisch Wetenschappelijk Instituut (MWI) te Paramaribo. Het aantal studenten dat studeert aan de Faculteit varieert tussen 300 en 550.
Missie
De Faculteit der Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is een toonaangevend instituut dat hoog gekwalificeerde gezondheidswerkers opleidt voor de Surinaamse samenleving en
hoogstaand internationaal onderzoek verricht. Zij houdt
daarbij rekening met de actuele maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen in Suriname en levert proactief haar bijdrage aan de innovatieve ontwikkelingen op
het gebied van de gezondheidszorg.
Visie
De Faculteit der Medische Wetenschappen streeft ernaar hoogopgeleide gezondheidswerkers af te leveren
die in staat zijn om met de opgedane kennis en vaardigheden een belangrijke rol te vervullen binnen de gezondheidszorg, in het bijzonder voor de Surinaamse
samenleving.

PUBLIC HEALTH

OPBOUW van de STUDIE

De studie richting public health bestaat uit een
Bachelors en een Masters opleiding.

De bachelor of Science opleiding in Public Health is een
onafgebroken studie en bestaat uit 3 (drie) studiejaren
met een totaal van 180 ECTS. De opleiding is een voltijdse dagopleiding en is opgedeeld in 2 (twee) fasen,
t.w. een BI fase en een BII fase. De BI fase duurt 1 (één)
jaar en wordt afgesloten met het BI examen. De BII fase
duurt 2 (twee jaren) en wordt afgesloten met het een
Bachelor of Science thesis .

In de bachelor fase van de studierichting wordt de
student voorbereid om deel te kunnen nemen aan
een meer specialistisch georiënteerde vervolgmasteropleiding of om als middenkader te functioneren binnen banen met hoge maatschappelijke
relevantie.
Het BSPH programma is een generalistisch programma met verplichte leergebieden. Indien de
student zich verder wil specialiseren in Public
Health, kan hij/zij in de bestaande Masters naast
het verplichte curriculum, op basis van eigen belangstelling keuzevakken volgen en afstuderen in
een bepaalde afstudeerrichting (zgn “tracks”/
specialisaties zoals bijvoorbeeld epidemiologie,
health education).
De BSPH afgestudeerde is levert een bijdrage aan
het identificeren, begrijpen en analyseren van
complexe public health problemen, om vervolgens
ondersteuning te bieden aan oplossingsmodellen
hiervoor, rekening houdend met de diversiteit
binnen de gemeenschap(pen) waarin de problemen zich voordoen.

De BSPH afgestudeerde kan als middenkader zowel in als buiten de volksgezondheid werken, conform het “Health in all Policies”(PAHO 2015) principe en dit zowel in de publieke, private als vrijwilligers- en gemeenschapssector (NGO).
Hij/zij kan op basis van wetenschappelijke kennis,
vaardigheden en ethisch verantwoorde methoden
assisteren bij gezondheid gerelateerd onderzoek,
programma-ontwikkeling, beleidsformulering en
preventie en voorlichting met het oog op vermindering van ziekte en verbetering van de gezondheid en het welzijn van individuen en gemeenschappen.
De BSPH kan bijvoorbeeld ondersteunen bij het
ontwikkelen, promoten en uitvoeren van programma's voor een gezonde levensstijl, immunisatieprogramma’s, screening enz.

De opleiding is opgebouwd uit vijf leerlijnen:
1.
Wetenschappelijk onderzoek;
2.
Gedrag en gezondheid.
3.
Gezondheidsbeleid en management;
4.
Public health prioriteiten en
5.
Milieu en gezondheid.
Vakken zoals Gezondheidszorgbeleid, De gezonde
mens, Sociale determinanten van gezondheid, Milieugezondheid, Epidemiologie, Biostatistiek en Gedragsveranderingscommunicatie komen aan de orde
De Master opleiding in Public Health is een 2 jarige
opleiding die om de 2 jaar zal worden aangeboden.

Deze opleiding biedt de student de mogelijkheid
om zich te specialiseren in een vakgebied zoals epidemiologie, gezondheidsmanagement of communicatie binnen de public health.
Voor de Master opleiding zal naast inschrijf geld ook
jaarlijks college geld betaald moeten worden.
De Master opleiding in Public Health heeft een internationaal karakter en de kosten van het collegegeld
worden jaarlijks berekend en tussen de US$ 1.500
en US$2.500 geschat .

