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1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola 
    Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan.
2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu 
    kedokteran.
3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu 
    kedokteran.
4. Mening4. Meningkatkan kegiatan penelian , pelayanan dan pengabdian pada masyarakat 
    bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang 
    nggi sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Menjadi pusat pendidikan pascasarjana yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat 
menghasilkan lulusan yang unggul,mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di 
ngkat nasional dan internasional pada tahun 2027.
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Tujuan Program Studi
  Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Universitas Udayana bertujuan menghasilkan lulusan (Doktor) yang mem-
punyai ciri-ciri sebagai berikut.

1) Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang 
    ilmu kedokteran.
2) Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi serta per
    masalahan yang dihadapi masyarakat.
3) Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis yang 
    diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara 
    profesional.
4) Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam lingkungan keahliannya 
    untuk menemukan jawaban dan/ atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan 
    pendekatan lintas disiplin.
5) Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik 5) Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik 
    dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas.
6) Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tingi serta riset bertaraf nasional, dan 
    internasional yang berlandaskan pengembangan iptek

 
Sasaran Program Studi
  
  1)  Terwujudnya sistem pembelajaran berbasis kearifan lokal dan sistem penjaminan mutu yang memadai
 2)  Menghasilkan lulusan yang berkualitas
 3)  Meningkatkan penelitian agar menghasilkan temuan baru yang berkualitas
 4)  Meningkatkan profesionalitas akademik dosen
 5)  Meningkatkan kompetensi staf akademik dan staf administrasi
 6)  Mengembangkan kemitraan dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kapasitas 
            dan peran serta dalam pengembangan Iptek
  
  Dengan demikian maka lulusan Program Studi S3 Ilmu Kedokteran akan memiliki kemampuan untuk memecah-
kan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan ilmu kedokteran dan diharapkan memiliki 
karakteristik cara berpikir dan bertindak yang sistemik, holistik, interdisipliner dan partisipatori. 

2









SEMESTER.......
1 (Pembimbing Akademik)



(Pembimbing Akademik)



SEMESTER......







.......SEMESTER



SEMESTER .......
























