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PSIKOLOGI
www.psikologi.ui.ac.id
Kampus UI Depok
Kota Depok, Jawa Barat 16424
Telepon: 021-7270004, 7270005, 7863520
Fax: 021-7863526
E-Mail: fpsiui@ui.ac.id
Website: www.psikologi.ui.ac.id
email: fpsiui@ui.ac.id
S3 (Doctoral Program)
Psikologi (Psychology)
Menjadi pusat unggulan dalam pendidikan, pengembangan, dan
penerapan psikologi yang berorientasi lintas budaya, perkotaan dan
ulayat (indigenous)
1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi yang berorientasi lintas
budaya, perkotaan dan ulayat
2. Menghasilkan Sarjana, Magister, dan Doktor psikologi yang
kompeten, profesional dan bersikap ilmiah, sehingga mampu
bersaing secara nasional dan internasional
3. Menghasilkan temuan dan publikasi ilmiah psikologi yang
berorientasi lintas budaya perkotaan, dan ulayat
4. mengembangkan pusat-pusat psikologi
5. Mengembangkan pusat data elektronik tentang
penelitian-penelitian psikologi
6. Menetapkan psikologi untuk pelayanan dan memberdayakan
masyarakat 7. mengembangkan pusat pengembangan tes psikologi
(Riset, HaKI, Distribusi)
05.00.08.01
Program Doktor Psikologi pada Pascasarjana Fakultas Psikologi UI
adalah program kegiatan belajar mengajar untuk mencapai gelar
doktor dalam ilmu Psikologi.
Program doktor psikologi diselenggarakan berdasarkan konsep
â€œby courseâ€• dalam pengertian bahwa mahasiswa harus
mengikuti sejumlah perkuliahan sebelum dapat disebut sebagai
kandidat doktor dan melakukan penelitian untuk membuktikan
thesis yang diajukan.
A
005/BAN-PT/AK-VI/S3/IX/2007

Jenis Kelas
Masa studi
Jumlah sks
Pendidikan sebelumnya

Deskripsi ***

Tujuan

Daftar mata ajaran

Regular
6 semester
50 sks
latar belakang pengetahuan dalam ilmu Psikologi yang cukup
ditunjukkan dengan minimal salah satu ijazah kesarjanaannya
(S1/S2) diterbitkan oleh fakultas psikologi yang telah diakreditasi
oleh BAN PT.
Program Doktor Psikologi pada Pascasarjana Fakultas Psikologi UI
adalah program kegiatan belajar mengajar untuk mencapai gelar
doktor dalam ilmu Psikologi.
Program doktor psikologi diselenggarakan berdasarkan konsep
â€œby courseâ€• dalam pengertian bahwa mahasiswa harus
mengikuti sejumlah perkuliahan sebelum dapat disebut sebagai
kandidat doktor dan melakukan penelitian untuk membuktikan
thesis yang diajukan.
Pendidikan Program Doktor Psikologi bertujuan menghasilkan
lulusan yang mampu:
1. Memahami dasar filosofis (philosophical foundations) dan state of
the art dari teori Psikologi yang relevant dengan bidang penelitian.
2. Menemukan kekuatan dan kelemahan dari teori Psikologi yang
menjadi dasar penelitiannya.
3. Mengevaluasi secara kritis teori Psikologi yang menjadi dasar
penelitiannya
4. Membangun suatu teori baru (theory building) dalam ilmu
Psikologi.
5. Memberikan sumbanganteoritis yang orisinal bagi kemajuan ilmu
Psikologi.
6. Bersikap kritis terhadap teori-teori yang berkaitan dengan ilmu
Psikologi.
7. Mengkomunikasikan tesis-nya dalam pertemuan ilmiah ataupun
jurnal ilmiah yang memiliki impact factor cukup baik.
8. Berkomunikasi dengan sejawat dalam bidang ilmu Psikologi atau
dalam bidang ilmu terkait lainnya.
9. Menghargai karya orang lain dengan tidak melakukan tindakan
plagiarism.
Penelitian dan Analisis Data Kuantitatif (PSPS901303)Penelitian
dan Analisis Data Kualitatif (PSPS902304)Penulisan Akademik
(PSPS901001)Publikasi Artikel Ilmiah (PSPS900010)Seminar

Peraturan

Syarat pendaftaran

Proposal Disertasi (PSPS902006)Seminar Teori Psikologi
Kontemporer (PSPS902005)Sistem dan Paradigma dalam Psikologi
(PSPS901002)Ujian Hasil Riset 1 (PSPS900009)Ujian Hasil Riset 2
(PSPS900011)Ujian Promosi (PSPS900012)Ujian Proposal Riset 1
(PSPS900007)Ujian Proposal Riset 2 (PSPS900008)
Mahasiswa yang sedang mengikuti Program Doktor Psikologi harus
melakukan pendaftaran ulang setiap semester dan memenuhi
semua persyaratan administratif. Bila mahasiswa tidak mendaftar
ulang dan tidak melaporkan apapun pada Sekretariat Program
Pascasarjana maka otomatis mahasiswa yang bersangkutan
dianggap mengundurkan diri dari Program doktor.
Mahasiswa yang bermaksud untuk cuti dari kegiatan Program
Doktor harus mendapat surat persetujuan dari Ketua Program
Pasca Sarjana Fakultas Psikologi UI.
1.Lulus Program S2 dari Perguruan Tinggi (dalam / luar negeri)
yang diakreditasi oleh Departemen Pendidikan.Nasional, dengan
IPK minimal = 3.
2.Memiliki latar belakang pengetahuan dalam ilmu Psikologi yang
cukup ditunjukkan dengan minimal salah satu ijazah
kesarjanaannya (S1/S2) diterbitkan oleh fakultas psikologi yang
telah diakreditasi oleh BAN PT.

Pendaftaran

3.Lulus ujian saringan masuk yang diselenggarakan oleh
Universitas Indonesia. Materi seleksi berupa tes Bahasa Inggris,
Tes Potensi Akademik, dan desk evaluation atas proposal disertasi
yang diajukan.
Pendaftaran calon mahasiswa baru dibuka mengikuti jadwal seleksi
masuk Universitas Indonesia. Silahkan kunjungi website
www.penerimaan.ui.ac.id untuk informasi selengkapnya.
Mahasiswa yang lulus seleksi tahap awal akan diminta untuk
menyerahkan proposal disertasi, curriculum vitae, dan dua surat
rekomendasi akademik, salah satunya dari mantan pembimbing
tesis Magister.
Calon mahasiswa yang diterima wajib menyelesaikan proses
pendaftaran sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Kompetensi ***

Lain - lain ***

Program ini menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi
1.Bersikap terbuka, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan
ilmu dan tehknologi, maupun masalah yang dihadapi masyarakat;
khususnya yang berkaitan dengan ilmu Psikologi
2.
Mampu memajukan ilmu Psikologi dalam rangka memperbaiki
kesejahteraan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia.
3.Mampu memahami philosophical foundations dan state of the art
dari teori Psikologi yang relevant dengan bidang penelitian.
4.Mampu menemukan kekuatan dan kelemahan dari teori
Psikologi.yang menjadi dasar penelitiannya
5.Mampu mengevaluasi secara kritis teori Psikologi yang menjadi
dasar penelitiannya
6.Mampu membangun suatu teori baru (theory building) dalam ilmu
Psikologi
7.Mampu memberikan sumbangan teoritis yang orisinal
8.Mampu mengkomunikasikan theses-nya dalam pertemuan ilmiah
ataupun jurnal ilmiah yang memiliki impact factor cukup baik
9.Bersikap kritis terhadap teori-teori yang berkaitan dengan ilmu
Psikologi.
10.Mampu berkomunikasi dengan peer dalam bidang ilmu
Psikologi atau dalam bidang ilmu terkait lainnya
11.Menghargai karya orang lain dengan tidak melakukan tindakan
plagiarism
Masa studi
Minimal 6 semester, selambat-lambatnya 10 semester
Kegiatan Perkuliahan
Program Doktor Psikologi adalah program fulltime selama enam
semester dengan bobot 50 SKS. Perkuliahan dilaksanakan setiap
hari Senin-Jumat, pukul 09.00-16.00 WIB, bertempat di Fakultas
Psikologi, Kampus Universitas Indonesia Depok.

