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Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Kedokteran Klinis (IKK) telah
lebih dari dua dasawarsa menyiapkan sumber daya manusia Indonesia
yang unggul melalui proses yang esien dan terintegrasi di bidang
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Prodi Magister IKK menghasilkan para lulusan yang memiliki
kompetensi klinis berdaya saing tinggi sesuai dengan peminatannya.
Para alumni merupakan dosen, peneliti, wirausahawan, pimpinan
rumah sakit, manajerial pada industri di bidang kesehatan, Perawat,
dokter, dokter spesialis yang mumpuni dan unggul. Terbukti, mereka
berhasil menapaki karir dan menjadi leader di bidangnya masingmasing, baik di skala regional maupun nasional.
Karakter lulusan yang profesional dan humanis menjadi perhatian
penting bagi Prodi Magister IKK melalui kuliah Etika Profesi dan Filsafat
Ilmu. Mahasiswa juga belajar dan mengenal mengenai
Enterpreneurship di bidang kesehatan kepada para alumni Fakultas
Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM yang telah
sukses melalui sesi kuliah umum Program Studi, professional carrier
coaching, maupun self-generated symposia yang rutin diselenggarakan
oleh Prodi.
Pembekalan lebih lanjut terhadap mahasiswa dengan materi
manajemen klinis berbasis bukti (evidence based medicine),
kemampuan / skill untuk presentasi, public speaking, structured
critical thinking, clinical decision making, updated health technology
assesment skill, serta terintegrasinya materi genetics and
biomolecular approach in solving clinical problems di dalam kurikulum
Prodi Magister IKK memberikan tambahan bonus bekal yang terbukti
membantu para lulusan dalam mengembangkan terobosan serta
inovasi dalam manajemen kasus, pasien, maupun pekerjaan organisasi
dalam karirnya.
Program ini dikembangkan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kedokteran dan kesehatan yang diberikan oleh sistem
pelayanan kesehatan nasional, termasuk sistem pelayanan pemerintah
maupun swasta.
Sasaran program ditekankan pada mereka, para klinisi, yang
secara langsung dan tidak langsung akan berhadapan dengan pasien,
disamping memberikan kesempatan kepada sarjana kedokteran dan
kesehatan yang akan memusatkan perhatian pada penelitian.
Sehingga dengan demikian program studi ini lebih diarahkan pada
mereka yang akan mengikuti program PPDS1, peserta program PPDS1,
dokter spesialis dan anggota komite medik di rumah sakit dan secara
umum adalah mereka yang sudah menyelesaikan program pendidikan
S1 dalam bidang kedokteran dan kesehatan.

1.

Visi dan Misi
• Visi :
Akreditasi Program Studi :
Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Klinis, FK-KMK, UGM
terakreditasi “A” lembaga akreditasi LAM-PTKes nomor 0163/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2015
Gelar Lulusan : M.Sc.

Menjadi institusi yang unggul dan terkemuka dalam bidang ilmu
Kedokteran Klinis di tingkat nasional maupun internasional serta
mengabdi untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan yang
dijiwai oleh Pancasila.

• Misi :
Menjadi penyelenggara Program Studi S2 yang unggul pada bidang
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat melalui proses
yang esien dan terintegrasi, untuk menghasilkan lulusan yang
berkualitas, profesional dan humanis, serta mampu bersaing di
era global.

2.
3.
4.

Informasi Pendaftaran dan Biaya Studi

Menjadi Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Klinis
dunia yang berlandaskan profesionalitas, kearifan lokal
memecahkan masalah lokal, nasional, dan global
Menjadi Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Klinis
mandiri dan bertata kelola baik (good governance)
Menjadi Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Klinis
mengedepankan pendidikan berbasis bukti kedokteran.
Menjadi Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Klinis
mampu memberi pelayanan/pengabdian pada masyarakat

Minat Utama

kelas
guna

•
•

yang

Mahasiswa Minat MS-PPDS diterima setiap semester, baik Genap
maupun Ganjil.
Mahasiswa Minat Non MS-PPDS diterima setiap semester Ganjil.

Cara Pendaftaran

yang

•

yang

•
•

Calon Mahasiswa membuka website penerimaam mahasiswa UGM :
https://um.ugm.ac.id
Pilih Pascasarjana,
Informasi lebih lanjut:
www.s2ikk.fk.ugm.ac.id

Biaya Studi
Uang Kuliah Tunggal / Semester Rp.13.000.000,-

Minat-minat Utama MS-PPDS:
•
•
•
•
•
•
•
•

MS-PPDS
MS-PPDS
MS-PPDS
MS-PPDS
MS-PPDS
MS-PPDS
MS-PPDS
MS-PPDS

Ilmu Kesehatan Anak.
Patologi Klinik.
Radiologi.
Ilmu Kedokteran Jiwa.
Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.
Dermatologi dan Venereologi.
Neurologi.
Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok.

Minat-minat Utama Non MS-PPDS:
•
•
•

Epidemiologi Klinis.
Ilmu Kedokteran Keluarga.
Kebidanan dan Maternal Perinatal

Prospek Karir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokter
Dokter Spesialis
Dosen
Perawat
Peneliti
Wirausaha/Pengusaha
Kepala/Pimpinan Rumah Sakit
Bekerja di Perusahaan Kesehatan
Manajerial pada Industri di Bidang Kesehatan
Wirausaha/Pengusaha
Kepala/Pimpinan Rumah Sakit
Bekerja di Perusahaan Kesehatan
Manajerial pada Industri di Bidang Kesehatan

Sistem penerimaan mahasiswa baru program
pascasarjana melalui 5 (lima) jalur, yaitu :
1. Jalur Reguler
Diperuntukkan bagi pendaftar dengan biaya sendiri.
2. Jalur Kerjasama
Diperuntukkan bagi:
- pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa
oleh lembaga/instansi pemberi beasiswa (dibuktikan dengan
adanya surat penetapan sebagai penerima beasiswa); atau
- pendaftar yang pendidikanya dibiayai oleh mitra kerja sama
UGM yang dibuktikan dengan adanya Memorandum of
Understanding (MoU) atau Perjanian Kerja Sama (PKS) yang
berlaku (daftar mitra kerja sama dapat dipilih pada saat mengisi
pendaftaran online).
3. Jalur Pelamar Beasiswa
Diperuntukkan bagi pendaftar yang sedang mendaftar beasiswa
dari berbagai lembaga/instansi/pihak pemberi beasiswa.
4. Jalur Internasional
Diperuntukkan bagi pendaftar Warga Negara Asing (WNA).
Khusus minat-minat Non MS-PPDS.
5.

Jalur Matrikulasi Pra Magister
Diperuntukkan bagi pendaftar program matrikulasi pra
magister.

Magister Ilmu Kedokteran klinis FK-KMK UGM
Alamat : Gedung Pascasarjana Tahir Fondation Lt.5 Sayap Selatan
Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp dan Fax (0274) 580721
: S2.ikklinik@ugm.ac.id |
: www.s2ikk.fk.ugm.ac.id
: Magisterkedokteranklinis |
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