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Masa Studi

Sesuai dengan ketentuan tentang masa studi program pendidikan doktor, masa
studi program studi Doktor Ilmu Keperawatan adalah 6 semester dan maksimal
9 semester. Bagi mahasiswa yang mengikuti program matrikulasi maksimal 2
semester, masa studi program matrikulasi tidak dihitung sebagai masa studi
program pendidikan doktor yang diikutinya. Program studi Doktor Ilmu
Keperawatan FIK UI juga diselenggarakan dalam metode Dual Mode dengan
Pembelajaran Jarak Jauh

Struktur Kurikulum

Seleksi Peserta Program Doktor
Memiliki ijazah Ners Spesialis/ Magister Keperawatan Kepemimpinan dan
Manajemen/ Master of Nursing/ MSc in Nursing/ Master of Art in Nursing dari
perguruan tinggi yang terakreditasi
Memiliki Ijazah Magister Kesehatan/ S2 Kesehatan dan memiliki latar
belakang Ners dari perguruan tinggi yang terakreditasi, tetapi wajib
mengikuti matrikulasi selama 2 semester sebelum mengikuti program
pendidikan doktor.
Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3 (dari skala 4.00)
Memenuhi kriteria minimun score TPA dan Bahasa Inggris sesuai ketentuan
Universitas
Memenuhi ujian pra proposal penelitian minimal 70
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Perkembangan IPTEK kesehatan dan informasi menuntut kemampuan tinggi
tenaga kesehatan keperawatan baik di pelayanan, pendidikan, atau di bidang lain
dalam sistem kesehatan. Kemampuan ini menjadi yang pertama dan utama
dalam mengkaji situasi sistem kesehatan nasional, sistem pendidikan
keperawatan, atau situasi lain; kemampuan ini juga penting dalam pembuatan
keputusan di bidang kerjanya; dan berkontribusi dalam pengembangan keilmuan.

FIK UI telah menghasilkan lebih dari 7.000 Ners serta 3.000 lulusan Magister dan
Spesialis. Oleh karena itu FIK UI turut bertanggung jawab meningkatkan
kemampuan perawat magister dan spesialis yang ingin melanjutkan pendidikan
ke jenjang yang lebih yakni Strata 3 Keperawatan agar lebih dapat berkontribusi
aktif dalam pembangunan kesehatan nasional. Di samping itu juga untuk
meningkatkan daya saing yang lebih tinggi, beberapa institusi menginginkan staf
keperawatannya meningkatkan kualifikasinya ke jenjang pendidikan Strata 3
sehingga institusi terdapat berkembang.

Program Doktor Ilmu Keperawatan FIK mendukung visi UI sebagai universitas riset
di mana mahasiswa dimotivasi melakukan riset keperawatan. Para Doktor
Keperawatan sebagai kelompok pakar keperawatan dibutuhkan untuk
mengembangkan ilmu dan teknologi keperawatan.

Menjadikan Program Pendidikan Doktor Ilmu Keperawatan FIK UI sebagai pusat
pendidikan ilmuwan keperawatan dan layanan kegiatan riset keperawatan di
Indonesia pada tahun 2035

Menyelenggarakan program pendidikan doktor ilmu keperawatan yang
berkualitas.
Melaksanakan dan mengembangkan sistem pembelajaran yang memadukan
teori keperawatan serta pengetahuan lainnya yang terkait agar mahasiswa
dapat mengembangkan ilmu keperawatan.
Melaksanakan penelitian di bidang keperawatan yang mencakup penciptaan,
pengembangan, serta penerapan ilmu dan teknologi keperawatan yang
dilaksanakan secara mandiri dan/ atau melalui kerjasama multidisiplin.
Meningkatkan kualitas staf akademik sehingga mampu mengembangkan ilmu
dan teknologi keperawatan pada skala nasional dan internasional.
Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil-hasil riset
yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
Menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keperawatan.
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Doktor Ilmu Keperawatan yang memiliki kemampuan kognisi, psikomotor,
komunikasi dan profesionalisme khusus sesuai peminatannya, mampu
merancang tatalaksana pelayanan kesehatan berbasis bukti, memecahkan
permasalahan melalui pendekatan transdisiplin, memberikan edukasi kepada
mitra kerja dan masyarakat serta melakukan penelitian yang memajukan
tatakelola dan pengembangan keilmuan yang bermanfaat sehingga menjadi
pakar bidang keperawatan dan kesehatan.

Kompetensi Lulusan

Mempunyai kemampuan menyesuaikan diri terhadap situasi yang dihadapi
dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan.
Mengelola sumber daya dalam bidang keilmuannya secara adil dan
transparan.
Memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam bidang keperawatan
atau bidang ilmu lain yang bersifat monodisiplin, multidisiplin, dan
transdisiplin untuk menciptakan perubahan.
Memiliki keterampilan dan teknik terkini dan spesifik termasuk sintetis dan
evaluasi yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan kesehatan
secara kritis.
Mempunyai kemampuan mendemonstrasikan kemampuan akademik dan
berinovasi secara mandiri dan memiliki integritas profesional secara
substansial dalam mendidik para mahasiswa sesuai kepakaran dalam bidang
ilmunya.
Mempunyai kemampuan untuk mempertahankan komitmen dalam
mengembangkan ide baru atau proses terkini yang terdapat pada lapangan
kerja atau ranah ilmu pengetahuanm.
Memiliki kemampuan melakukan penelitian dasar dan terapan dalam bidang
keperawatan: menghasilkan model atau teori dan teknologi keperawatan
yang bermanfaat untuk kemaslahatan manusia Indonesia 
Menerapkan pendekatan tingkat lanjut, menggunakan teknologi dan
keilmuan keperawatan tingkat lanjut dalam menyelesaikan masalah
kesehatan pasien sesuai dengan kebutuhannya.
Melaksanakan kegiatan riset yang inovatif serta mengembangkan dan
mendefinisikan kembali pengetahuan yang ada secara profesional.
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