
PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU FARMASI

Visi dan Misi
Doktor Ilmu Farmasi

Tujuan
Program Studi

S3

Fakultas Farmasi
Universitas Padjadjaran

Visi
Menjadi penyelenggara program doktor dalam 
bidang farmasi yang unggul dan berreputasi 
internasional, dan menghasilkan lulusan yang 
mampu berkontribusi pada pengembangan 
ilmu farmasi yang mampu berkontribusi dalam 
peningkatan kualitas hidup dan derajat 
kesehatan masyarakat.

Misi
�.  Menyelenggarakan pendidikan program 

doktor yang berperan utama dalam 
pengembangan iptek dalam bidang farmasi 
dan pemanfaatannya dalam kemajuan sains 
dan pengembangan produk farmasi.

2. Menyelenggarakan pendidikan program 
doktor dengan fokus penelitian yang inovatif, 
kompetitif dan berkesinambungan.

3. Menjadi program pendidikan doktor farmasi 
yang dapat menjalin kerjasama efektif 
dengan berbagai stakeholders di          
dalam dan luar negeri.

1. Menciptakan sistem pengelolaan 
Program Studi S3 Ilmu Farmasi yang 
efisien, efektif, dan akuntabel sehingga 
dapat meningkatkan pencitraan publik.

2. Menghasilkan lulusan S3 yang 
berkualitas dan kompeten di bidangnya.

3. Menghasilkan produk penelitian yang 
berkualitas berupa publikasi ilmiah, paten 
atau produk komersial dan bermanfaat 
bagi kepentingan masyarakat.

By Research



Kompetensi
Lulusan

FAKULTAS FARMASI
Universitas Padjadjaran

1. Mampu mengembangkan pengetahuan 
dan teknologi dalam bidang farmasi 
melalui riset  eksperimen, deduksi 
teoretis atau komputasi/simulasi yang 
inovatif, sehingga menghasilkan karya 
inovatif dan teruji dan orisinal.

2. Mampu memecahkan permasalahan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
bidang farmasi melalui pendekatan 
inter, trans, dan multidisiplin.

3. Mampu mengelola, memimpin, dan 
mengembangkan penelitian yang 
bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan 
kemaslahatan umat manusia, serta 
mendapatkan pengakuan nasional dan 
internasional.
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Seminar Kemajuan Riset
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Seminar Kemajuan Riset 2

 

3

 

Seminar Kemajuan Riset 3

 

3

 

V

 

Publikasi ar�kel ilmiah

 

15

 

VI

 

Seminar hasil riset 

 

5

 

Penelaahan Naskah 
Disertasi

 

6

 

Sidang Promosi Doktor

 

5

 

                           

Total SKS

                           

42

 

 

Persyaratan Umum dan
Pendaftaran Dapat Dilihat di :

http://smup.unpad.ac.id/

Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, 
Jatinangor 45363 - Indonesia 

Telepon: (022) 7796200 
Faksimile: (022) 7796200

Email: farmasi@unpad.ac.id
Website: http://farmasi.unpad.ac.id
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