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Program Magister (S2) terdiri dari Magister Psikologi, Magister Psikologi
Terapan, dan Magister Psikologi Profesi. Gelar bagi Magister Psikologi
adalah M.Si, Magister Psikologi Terapan adalah M.Psi.T, dan Magister
Psikologi Profesi dengan gelar M.Psi. dengan sertifikat sebutan Psikolog dari
HIMPSI. Program S3 menghasilkan lulusan dengan gelar Doktor (Dr).

Terapan Psikologi Anak Usia Dini

Terapan Psikologi Sumber Daya
Manusia

Terapan Psikologi Intervensi Sosial

 

 
 

Program Magister Psikologi Program Magister Psikologi Terapan

Program Magister Psikologi Profesi Program Doktor

Program Pendidikan Pascasarjana di Fakultas Psikologi Universitas
Indonesia saat ini meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3)

PEMINATAN YANG TERSEDIA
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Lulusan Program Magister Psikologi Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas
Indonesia berhak menyandang gelar Magister Sains, disingkat M.Si



Informasi lebih lengkap dapat dilihat di

penerimaan.ui.ac.id
Email: prodimagister.psi@ui.ac.id

dasar tentang psikologi antar peserta kuliah. Matrikulasi menentukan kelulusan
mahasiswa untuk melanjutkan kuliah magister.
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Program ini bertujuan menghasilkan lulusan (psikolog) dengan kompetensi sebagai berikut:

Menghasilkan tenaga Psikolog yang kompeten, profesional, ilmiah, berbudi luhur, dan
mampu menerapkan ilmu serta kompetensi yang diperoleh selama pendidikan untuk
kepentingan masyarakat dan pengembangan dirinya.

Berlangsung selama 5 semester (2.5 tahun). 
Batas masa studi maksimum 7 semester (3.5 tahun).



Pendaftar wajib menyiapkan: 
i) 2 surat rekomendasi dari dosen yang mengenal dan mengetahui prestasi akademik
pendaftar dengan baik), 
ii) 1 surat rekomendasi dari atasan bagi pendaftar yang pernah bekerja sesuai dengan
peminatannya. Surat rekomendasi tersebut harus sudah dilengkapi secara online oleh
dosen/atasan sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi tahap II. 

 

Informasi lebih lengkap dapat dilihat di

penerimaan.ui.ac.id
Email: prodi.psikologiprofesi@ui.ac.id

Kementrian



Sebelum mengikuti seleksi Tahap II: Wawancara, peserta diminta untuk mengisi
beberapa formulir online. Perhatikan tenggat waktu pengisian formulir online karena
hanya peserta yang melengkapi berkas saja yang diberikan jadwal wawancara.

Catatan: di bawah ini adalah butir yang perlu ditambahkan pada persyaratan

Pendaftar wajib menyiapkan: 
i) 2 surat rekomendasi dari dosen yang mengenal dan mengetahui prestasi akademik
pendaftar dengan baik), 
ii) 1 surat rekomendasi dari atasan bagi pendaftar yang pernah bekerja sesuai dengan
peminatannya. Surat rekomendasi tersebut harus sudah dilengkapi secara online oleh
dosen/atasan sebagai salah satu syarat mengikuti seleksi tahap II. 

 

Informasi lebih lengkap dapat dilihat di

penerimaan.ui.ac.id
Email: prodi.psikologiprofesi@ui.ac.id



Berlangsung selama 4 semester (42 SKS), kecuali bagi sarjana non psikologi kuliah
berlangsung selama 5 semester ( 1 semester kuliah matrikulasi + 4 semester ). Pada semester
ke empat peserta diwajibkan membuat tesis. Batas masa studi maksimum 6 semester. 

Waktu kuliah:
Weekdays
Setelah pukul 16.00 WIB - selesai (tentatif)
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Informasi lebih lengkap dapat dilihat di

penerimaan.ui.ac.id
Email: prodi.psikologiterapan@ui.ac.id

Persyaratan khusus untuk peminatan SDM dan Intervensi Sosial, pendaftar memiliki
pengalaman bekerja minimal 2 tahun dan untuk peminatan PAUD, pendaftar memiliki
pengalaman bekerja minimal 1 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat
kerja yang diunggah bersama transkrip dan ijazah S1).

Mahasiswa yang berlatar belakang S1 bukan dari bidang Psikologi diwajibkan untuk
mengikuti program matrikulasi selama 1 (satu) semester yang diselenggarakan pada
semester genap. Kegiatan matrikulasi ini dilakukan untuk menyamakan pengetahuan

dasar tentang psikologi antar peserta kuliah. Matrikulasi menentukan kelulusan
mahasiswa untuk melanjutkan kuliah magister.

Setelah lulus ujian masuk:
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Informasi lebih lengkap dapat dilihat di

penerimaan.ui.ac.id
Email: prodidoktor.psi@ui.ac.id

disertai





Wawancara

Tes Potensi Akademik (TPA)
Bahasa Inggris
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