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ILMU KEPERAWATAN
http://www.fik.ui.ac.id
Fakultas Ilmu Keperawatan
Gedung Pendidikan dan Laboratorium
Jalan Prof. dr. Sujudi
Kampus UI Depok 16424
Telepon: (021)78849120-21
Fax: (021)7864124
Url: http://www.fik.ui.ac.id
program.doktorfik@ui.ac.id
S3 (Doctoral Program)
Ilmu Keperawatan (Nursing)
Profil Lulusan
1.Peneliti
2.Pendidik
3.Manajer
4.Konsultan Keperawatan
5.Pemimpin Keperawatan
6.Agen Pembaharu
Kompetensi utama:
- memiliki kemampuan melakukan penelitian dasar dan terapan
dalam bidang keperawatan; menghasilkan model/teori dan teknologi
keperawatan
yang bermanfaat untuk kemaslahatan manusia Indonesia;
- mendidik orang lain (mahasiswa, klien, perawat, dan teman
sejawat) sesuai kepakaran dalam bidang ilmunya.
- mengelola sumber daya dalam bidang keilmuannya secara adil
dan transparans;
- menerapkan pendekatan tingkat lanjut melalui
teknologi dan keilmuan keperawatan tingkat lanjut dalam
menyelesaikan masalah
kesehatan pasien.
Menjadikan Program Pendidikan Doktor Keperawatan FIK-UI
sebagai pusat pendidikan ilmuwan keperawatan dan layanan
kegiatan riset keperawatan di Indonesia pada tahun 2015.
1.Menyelenggarakan program pendidikan doktor keperawatan
yang berkualitas.
2.Melaksanakan dan mengembangkan sistem pembelajaran yang
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memadukan teori keperawatan serta pengetahuan lainnya yang
terkait agar mahasiswa dapat mengembangkan ilmu keperawatan
3.Melaksanakan penelitian di bidang keperawatan yang mencakup
penciptaan, pengembangan, serta penerapan ilmu dan teknologi
keperawatan yang dilaksanakan secara mandiri dan / atau melalui
kerjasama multidisiplin
4.Meningkatkan kualitas staf akademik sehingga mampu
mengembangkan ilmu, dan teknologi keperawatan pada skala
nasional dan internasional
5.Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan
hasil-hasil riset yang sesuai dengan kebutuhan pemangku
kepentingan
6.Menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di
bidang keperawatan.
tidak ada
09.00.13.01
Program studi Doktor Keperawatan dibuka sejak tahun ajaran
2008--2009 dan merupakan prodi Doktor Keperawatan pertama di
Indonesia. Program Studi Doktor Keperawatan dibuka secara resmi
pada tahun 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor
Universitas Indonesia No. 683/SK/R/UI/2008 tanggal 25 Juni 2008.
Ciri Doktor Keperawatan FIKUI adalah bidang ilmu keperawatan
dasar, klinik, dan komunitas dengan unggulan keperawatan urban
dengan jenis disiplin ilmu keperawatan yang mendukung yaitu
keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan
maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan komunitas, dan
keperawatan anak. Semua ilmu ini dapat dijadikan area penelitian
keperawatan dalam menyelesaikan studi pada program Doktor
Keperawatan.
Sudah dilakukan akreditasi dan visitasi pada tanggal 5 dan 6
Nopember 2013.
Reguler
6-9 semester
50 (minimal) sks
Ners Spesialis/Magister Kep. (peminatan Kepemimpinan &
Manajemen Kep)/Master of Nursing/Msc in nursing/ Master of Art in
Nursing/Magister Kesehatan
TUJUAN UMUM

Dihasilkannya Doktor Keperawatan yang berbudi luhur, peka
budaya dan mampu menghasilkan gagasan baru melalui kegiatan
penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan
ilmu serta kemaslahatan masyarakat.
TUJUAN KHUSUS

Daftar mata ajaran

Dihasilkannya:
1. Doktor keperawatan peka budaya yang memiliki kemampuan
tinggi dalam riset sebagai kontribusi pada pengembangan body of
knowledge keperawatan dalam bentuk karya / penemuan baru.
2. Peneliti pakar keperawatan yang berorientasi pada
pengembangan kualitas layanan keperawatan klinis yang peka
budaya
3. Pemikiran yang dapat berkontribusi dalam pengembangan watak,
moral, dan etika masyarakat Indonesia
4. Publikasi hasil penelitian dalam kegiatan ilmiah atau jurnal ilmiah
nasional terakreditasi dan internasional.
5. Pendidik yang mampu mewujudkan pendidikan berbasis riset.
6. Pemimpin keperawatan yang berkemampuan untuk
mengembangkan ilmu keperawatan dan mempengaruhi kebijakan
kesehatan.
7. Agen pembaharu yang mampu mempengaruhi kualitas
pelayanan kesehatan pada masyarakat melalui integrasi teori, riset
dan praktik serta kualitas pendidikan keperawatan.1.Melakukan
penelitian untuk pengembangan ilmu keperawatan untuk
menghasilkan karya atau penemuan baru dalam bidang
keperawata;
2.Mengembangkan teori dan model untuk meningkatkan kualitas
pelayanan keperawatan yang peka budaya;
3.Mempublikasikan hasil pengembangan yang dilakukan dalam
kegiatan ilmiah dan atau media nasional terakreditasi dan
internasional; dan
4.Berkontribusi dalam penetapan kebijakan kesehatan.
Falsafat & Metodologi Ilmu Pengetahuan
(NSIK900101)Kepemimpinan Doktoral (NSIK900201)Metodologi
Penelitian I (NSIK900104)Metodologi Penelitian II
(NSIK900105)Pengembangan Kebijakan Kesehatan/Kep.
(NSIK900202)Pengembangan Teori Keperawatan

Peraturan
Syarat pendaftaran
Persyaratan program

(NSIK900203)Promosi (NSIK900304)Publikasi Ilmiah
(NSIK900302)Riset Kualitatif Lanjut (NSIK900401)Seminar Hasil
(NSIK900303)Seminar Proposal (NSIK900301)Statistik I
(NSIK900102)Statistik II (NSIK900103)
Sesuai peraturan pada Himpunan Peraturan Akademik Universitas
Indonesia dan peraturan yang berlaku di FIK-UI
Dapat dilihat pada http//penerimaan.ui.ac.id
Magister kesehatan dengan latar belakang pendidikan Ners harus
lulus matrikulasi selama maksimal dua semester sebelum program
pendidikan doktor yang diikutinya, 6â€”12 SKS per semester sesuai
dengan SK Rektor No. 1065/SK/R/UI/2009tentang matrikulasi bagi
program Magister dan Doktor di Universitas Indonesia.
Peserta wajib mengikuti :
1. Mata Kuliah Program Studi = 48 sks
2. Mata Kuliah Pilihan = 2 sks
Nilai minimal B kecuali mata kuliah elektif minimal nilai C
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