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Mata kuliah pilihan 
konsentrasi :

1.  Analisis obat dan makanan
2.  Pengembangan metode analisis
3.  Metode pemisahan dan pemurnian
4.  Radiofarmasi
5.5.  Pengembangan sediaan           
   radiofarmaka
6.  Dasar-dasar kedokteran nuklir
7.  Validasi dan isu regulasi di Industri
8.  Analisis senyawa toksik
9.  Kimia komputasi dan pemodelan    
   molekul
10.10. Keamanan radiasi
11. Radiobiologi
12. Analisis kosmetika dan PKRT
13. Sintesis obat dan evaluasi         
   terapetiknya
14. Rekayasa farmasetik
15. Analisis berbasis molekuler
16.16. Aplikasi kedokteran nuklir
17. Instrumentasi dan pengujian in vitro  
   dalam radiofarmasi



Tujuan
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki      
  integritas tinggi, profesional dalam       
  mengelola kegiatan rutin, dan           
  pengembangan di industri farmasi berbasis  
  IPTEK mutakhir.
2.2. Menghasilkan produk penelitian yang      
  berkualitas di bidang analisis farmasi, kimia  
  medisinal dan radiofarmasi dalam bentuk   
  karya paten, publikasi ilmiah maupun      
  produk komersial sehingga memiliki tingkat  
  kebermafaatan yang tinggi di masyarakat.

Sasaran
1. Sarjana Farmasi, Kimia, Teknik Kimia, dan  
  atau Teknologi Pangan.
2. Sarjana yang memiliki minat di penelitian   
  bidang analisis farmasi, kimia medisinal    
  atau radiofarmasi.
3.3. Sarjana yang bekerja di industri obat,      
  kosmetik, makanan, bidang penelitian dan   
  pengembangan maupun pengawasan mutu.
4. Sarjana peneliti yang bekerja di lembaga    
  penelitian atau bekerja sebagai staf pengajar  
  di Perguruan Tinggi.

6. Mampu menginterpretasikan, memahami   
  tentang radioaktivitas, produksi          
  radionuklida serta penjaminan mutu sediaan  
  radiofarmaka beserta proteksi dan        
  regulasinya.

Pendahuluan 
ProgramProgram Magister Farmasi bertujuan untuk 
menghasilkan lulusan yang mahir dalam 
bidang ilmu pengetahuan dan/atau profesi 
kefarmasian, memiliki integritas tinggi, 
mampu mengembangkan ilmu pengetahuan 
dan kemahiran profesional secara mandiri, 
berkelanjutan  dan mampu memberikan 
kemanfaatankemanfaatan keilmuan dan kemahirannya bagi 
masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kurikulum 
KurikulumKurikulum 2015 telah dirancang sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah No. 14 tentang SNPT 
tahun 2014. Pada kurikulum ini, mahasiswa 
diharapkan memiliki keahlian dalam menulis 
karya ilmiah dan mempublikasikannya di 
jurnal bereputasi.

Kompetensi
1. Mampu menguraikan dan menjustifikasi    
  peran penting multi disiplin ilmu dalam    
  proses Penemuan dan Pengembangan Obat.
2.2. Mampu mengaplikasikan metode metode   
  analisis obat, kosmetik, bahan toksik baik   
  berupa analisis kualitatif maupun kuantitatif  
  yang disesuaikan dengan sifat fisikokimia.
3.3. Mampu memahami bioinformatika dan     
  melakukan analisis berbasis molekular     
  dengan benar dalam kaitannya dengan     
  perkembangan IPTEK.
4.4. Mampu mengaplikasikan dan berpartisipasi  
  aktif dalam menerapkan konsep validasi    
  metode analisis dalam suatu protokol      
  validasi untuk pengembangan metode.
5. Mampu menganalisis permasalahan dalam   
  regulasi industri farmasi dan pemecahan    
  masalahnya. 
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