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KEDOKTERAN GIGI
http://www.fkg.ui.ac.id
Fakultas Kedokteran Gigi
Kampus UI Salemba
Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430
Telepon: 3193-0270, 315-1035 ext. 303
Fax: 3193-1412
Url: http://www.fkg.ui.ac.id
humas.fkg@ui.ac.id
S3 (Doctoral Program)
Ilmu Kedokteran Gigi (Dental Science)
Lulusan program pendidikan doctor ilmu kedokteran gigi mampu
menghasilkan konsep dan atau metode baru melalui kajian inovatif
beretika dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
individu dan masyarakat, serta dideminasikan di lingkup nasional
dan internasional
Program Doktor Ilmu Kedokteran Gigi, sebagai Program Pendidikan
yang mengutamakan riset, membentuk sumber daya manusia yang
berintegritas tinggi, berwawasan luas, mampu berperan serta aktif
dalam percaturan ilmiah internacional
Menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor Ilmu Kedokteran
Gigi untuk
mempersiapkan peserta didik yang mampu
menemukan, mengembangkan, menciptakan karya dibidang ilmu
pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi melalui riset yang
bermanfaat, serta menyebarkannya demi kepentingan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan umat manusia
Tidak ada
05.00.02.01
Pendidikan Doktor Imu Kedokteran Gigi telah dilaksanakan sejak
tahun ajaran 1990/1991 meskipun SK pelaksanaan pendidikannya
baru terbit pada tahun 1993 (SK No. 577/DIKTI/Kep/1993).
Pendidikan Doktor lebih diarahkan untuk mengembangkan
kemampuan ilmiah yang handal dan mutakhir di Bidang Ilmu dan
teknologi Kedokteran Gigi. Pendidikan Doktor Imu Kedokteran Gigi
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan visi dan misi Universitas
Indonesia serta visi,misi fakultas yang selanjutnya dijabarkan
menjadi visi dan misi Program Pendidikan Doktor FKG-UI.
mengunggu hasil

Jenis Kelas
Masa studi
Jumlah sks
Pendidikan sebelumnya

Tujuan

Daftar mata ajaran

Peraturan

Reguler
6 semester
48-50 sks
Lulusan program Magister terakreditasi yang sebidang, atau yang
tidak sebidang setelah mengikuti program matrikulasi dengan IPK
minimal 3.00
Tujuan Pendidikan Doktor Ilmu Kedokteran Gigi adalah
menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional dengan
kompetensi sebagai berikut:
1.Memiliki integritas akademik yang tinggi;
2.Melaksanakan kode etik ilmu kedokteran gigi;
3.Memiliki sikap terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
4.Memiliki wawasan, kemampuan dasar keilmuan, keterampilan
teknis yang diperlukan untuk mengadaptasi, dan kemampuan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5.Menguasai pendekatan teori, konsep, dan paradigma yang paling
sesuai dengan ilmu dan teknologi kedokteran gigi;
6.Mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk:
-menemukan jawaban dan/atau memecahkan masalah kompleks
termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin; atau
-menemukan pembaruan dari perkembangan mutakhir (state of the
art) dari suatu area riset tertentu;
7.Mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil karya pada
kelompok pakar sebidang dan khalayak yang lebih luas;
8.Mampu berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, pada tataran nasional dan internasional.
Biostatistik (DNKG901103)Disain dan Metodologi Penelitian
(DNKG901104)Mata Kuliah Kekhususan 1 (DNKG901152)Mata
Kuliah Kekhususan 2 (DNKG901253)Mata Kuliah Kekhususan 3
(DNKG901254)Mata Kuliah Kekhususan 4 (DNKG901255)Mata
Kuliah Pilihan Bebas 1 (DNKG901245)Mata Kuliah Pilihan Bebas 2
(DNKG901246)Penelitian 1 ((Ujian Proposal Riset)
(DNKG902347)Penelitian 2 (Seminar Hasil)
(DNKG902448)Penelitian 3 (Publikasi Jurnal)
(DNKG903549)Penelitian 4 (Ujian Hasil Riset)
(DNKG903650)Penelitian 5 (Sidang Promosi)
(DNKG903651)Praktikum Statistik (DNKG901102)
Referring regulatory Universitas Indonesia

Syarat pendaftaran

Persyaratan program

Pendaftaran

1.Pendaftaran dan Seleksi calon peserta dilaksanakan secara
terpadu oleh Universitas;
2.Penerimaan calon peserta didasarkan kepada:
-Nilai TPA (nilai minimum 500), atau GMAT (nilai minimum 570),
atau GRE (nilai minimum 500), atau LSAT (nilai minimum 150), nilai
TOEFL (nilai minimum 500) yang masih berlaku;
-Menyerahkan prausulan penelitian dengan format yang disediakan
di sekretariat Program Studi Pendidikan Doktor Ilmu Kedokteran
Gigi;
-IPK yang diperoleh dari jenjang pendidikan sebelumnya minimal
3,00;
-Lulusan program Magister terakreditasi yang sebidang, atau yang
tidak sebidang setelah mengikuti program matrikulasi dengan IPK
minimal 3.00;
3.Ketersediaan promotor yang memiliki kepakaran yang diminati
oleh calon peserta;
4.Pengumuman penerimaan dilaksanakan secara terpadu oleh
Universitas
5.Menyerahkan Pra usulan penelitian
Tidak boleh buta Warna sebagian / keseluruhan
Tidak boleh tuna Runggu
Tidak boleh tuna Tuna Netra
Tidak boleh tuna Wicara
Tidak boleh tuna Daksa
http://penerimaan.ui.ac.id

