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Info Lebih Lanjut

Proses Pendaftaran

UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM STUDI SARJANA DAN NERS

Proses pendaftaran mahasiswa dilakukan secara
online. Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran,
persyaratan, dan penerimaan calon mahasiswa FIK UI,
silahkan kunjungi
www.penerimaan.ui.ac.id

Persyaratan

Program Studi  S1 Kelas Reguler

Program Studi S1 Kelas Ekstensi
Syarat umum sesuai UI
Lulusan Akper/ D3 Keperawatan
Tidak buta warna
Pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang
keperawatan menjadi nilai tambah
Proses transfer kredit maksimal 50%

 
Program Studi Ners

Profil  Lulusan

Syarat umum sesuai UI
SMU/ SMA/ Aliyah Jurusan IPA (SNMPTN, SBMPTN,
SIMAK UI)
SMU/ SMA/ Aliyah Jurusan IPS/ SMK (SBMPTN,
SIMAK UI)
Tidak Buta Warna

 

Sarjana dan Ners Ilmu Keperawatan yang mampu
memberikan asuhan keperawatan dibawah
bimbingan pada klien dengan menggunakan
pengetahuan dan keahlian dalam mengelola klien
secara etis, peka budaya, efektif, dan profesional atas
dasar penguasaan keilmuan, IT, dan evidence based
practice dalam lingkup akademik

Staf Pengajar

FIK UI didukung oleh staf pengajar profesional yaitu:

Staf tetap (Guru Besar, Doktor Keperawatan,
Spesialis Keperawatan dan Magister
Keperawatan)
Staf luar biasa dari berbagai fakultas di UI dan
berbagai institusi pemerintah, dan staf luar biasa
dari luar negeri

 

Biaya Pendidikan

https://nursing.ui.ac.id/program-sarjanakeperawatan/

Gedung Pendidikan & Laboratorium FIK UI
Jl. Prof. dr. Bahder Djihan,
Kampus UI Depok, 16424
Telp. 021 788 49 120
Email. publicrelation-nursing@ui.ac.id
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Menyediakan akses yang luas dan adil bagi
masyarakat untuk mengikuti pendidikan
keperawatan yang berkualitas pada jenjang sarjana
dan profesi.
Menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang
bermutu dan relevan dengan tantangan
perkembangan pelayanan kesehatan dan
keperawatan nasional serta global.
Menyiapkan peserta didik agar menjadi lulusan
yang berintelektualitas yang tinggi, berbudi pekerti
luhur dan mentaati Kode Etik Keperawatan
Indonesia sehingga mampu bersaing secara
nasional dan global.
Menciptakan iklim akademik yang mampu
mendukung perwujudan visi program studi.
Meningkatkan jejaring nasional dan global untuk
tercapainya Tridharma yang bermutu serta citra
keperawatan yang baik.
Menerapkan praktik keperawatan berbasis fakta
(Evidence Based Practice) 
Membina institusi dan alumni keperawatan dalam
rangka meningkatkan kompetensi.
Berkontribusi aktif dalam pencapaian visi
Universitas Indonesia menjadi perguruan tinggi
berbadan hukum yang mandiri dan unggul serta
mampu menyelesaikan masalah dan tantangan
pada tingkat nasional dan global, menuju unggulan
di Asia Tenggara.

Misi

Visi

Menjadikan Program Studi Sarjana Keperawatan
dan Profesi Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan
Universitas Indonesia sebagai pusat
pengembangan IPTEK keperawatan yang peka
budaya serta dapat bersaing di kancah nasional
dan internasional serta berkontribusi bagi
pembangunan kesehatan pada tahun 2035

Program Pendidikan

Prodi Sarjana Kelas Reguler
Program Studi Sarjana Keperawatan kelas reguler
adalah program pendidikan jenjang strata 1. Calon
peserta yang dapat mengikuti program ini
merupakan lulusan SMA/ SMU/ Aliyah/ SMK.
Kurikulum pendidikan ini dirancang menggunakan
desain Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dengan
beban studi 144 SKS dan dapat diselesaikan dalam 8
semester.

Prodi Sarjana Kelas Ekstensi
Program Studi Sarjana Keperawatan kelas ekstensi
adalah program pendidikan jenjang strata 1. Calon
peserta yang dapat mengikuti program ini merupakan
lulusan D3 Keperawatan/ Akper. Kurikulum pendidikan
ini dirancang menggunakan desain Kurikulum
Perguruan Tinggi (KPT) dengan beban studi 72 SKS
dan dapat diselesaikan dalam 5 semester. 
 
Program Studi Sarjana Keperawatan kelas ekstensi
juga diselenggarakan dalam bentuk dual mode
(Pendidikan Jarak Jauh)

Prodi Ners

Program Studi Profesi Ners adalah jenis program studi
profesi dasar. Lulusan Sarjana Keperawatan UI akan
otomatis menjadi mahasiswa program studi profesi
ners. Saat ini, yang dapat mengikuti program studi
profesi ners di Univeristas Indonesia hanya terbatas
pada lulusan sarjana keperawatan di Universitas
Indonesia. Program studi ini dirancang dapat
diselesaikan dalam waktu 2 semester dengan beban
studi 36 SKS.

Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia
(FIK UI) merupakan Fakultas Ilmu Keperawatan
pertama di Indonesia dan saat ini berfungsi sebagai
pusat pendidikan keperawatan di antaranya mampu
memiliki peran sebagai pembina beberapa institusi
pendidikan tinggi keperawatan di Indonesia. Sesuai
perkembangannya, saat ini FIK UI telah memiliki 3
jenjang program studi Ilmu Keperawatan dengan
katagori jenjang Sarjana & Ners, Magister dan
Spesialis, dan Doktor.
 
Program Studi Sarjana Keperawatan mulai
diselenggarakan pada bulan Agustus 1985 di FKUI
berdasarkan izin penyelenggaraan dari Direktorat
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan melalui SK Dirjen DIKTI Nomor
139/D2/1985.
 
Program Studi Sarjana Keperawatan adalah
program pendidikan jenjang strata 1 yang
dilaksanakan dalam dua jenis kelas, yaitu kelas
reguler dan kelas ekstensi. Apabila peserta didik
dinyatakan lulus dari program pendidikan ini akan
memperoleh gelar Sarjana Keperawatan, disingkat
S.Kep.
 
Program Studi Profesi Ners adalah jenis program
studi profesi dasar yang merupakan satu kesatuan
utuh dengan program studi Sarjana Keperawatan.
Apabila peserta didik dinyatakan lulus dari program
pendidikan ini akan memperoleh gelar Ners.

Deskripsi

Departemen

FIK UI memiliki 6 Departemen, yaitu:
Dasar Keperawatan dan   Keperawatan Dasar
Keperawatan Medikal Bedah
Keperawatan Maternitas
Keperawatan Anak
Keperawatan Jiwa
Keperawatan Komunitas

 


