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Informasi & Pendaftaran

S1
GEOFISIKA

Jalur Undangan :

1.  SNMPTN adalah program seleksi untuk Program S1 Reguler. Semua 
siswa didaftarkan melalui Pangkalan Data Sekolah & Siswa oleh 
kepala sekolah. Pendaftaran SNMPTN gratis.

2. PPKB adalah program seleksi berdasarkan prestasi akademik bagi 
calon mahasiswa Program Sarjana Kelas Paralel.

Jalur Ujian Tertulis :

1.  SBMPTN adalah program Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri untuk Program S1 Reguler.

2. SIMAK UI adalah program seleksi mahasiswa UI yang 
diselenggarakan oleh UI serentak di kota-kota besar di Indonesia. 
Untuk lulusan SMA peserta SIMAK-UI dapat memilih hingga 8 
program studi dari 3 program pendidikan (Paralel, dan Vokasi) yang 
ditawarkan oleh UI hanya dengan sekali ujian. 

humas@sci.ui.ac.id @FMIPA_UI fb.me/sci.ui.ac.id@FMIPA_UI



Visi Program Studi

Menjadi pusat unggulan pendidikan 
dan penelitian di bidang geofisika yang 
mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, sehingga berkontribusi 
bagi pembangunan masyarakat 
Indonesia dan dunia.

Kurikulum

Kurikulum Program Studi  S1 
Geofisika mencakup beban studi 
berisi 144 sks, yang terbagi atas lima 
kelompok mata kuliah yaitu :

a. Mata Kuliah Wajib Universitas 
(MKWU) 18 SKS.

b.  Mata Kuliah Wajib Rumpun Ilmu 
Sains dan Teknologi (MKWRI) 2 
SKS.

c. Mata Kuliah Wajib Fakultas 
(MKWF) 8 SKS.

d. Mata Kuliah Wajib Program  
Studi (MKWPS) 106 SKS.

e.  Mata Kuliah Pilihan (MKP) 4 
SKS.

Misi Program Studi

1.  Menyediakan akses yang luas dan 
a d i l  u n t u k  p e n d i d i k a n , 
pengajaran dan penelitian yang 
berkualitas di bidang geofisika;

2. Menyelenggarakan kegiatan 
Tridharma di bidang geofisika 
yang bermutu dan relevan dengan 
tantangan nasional serta global;

3.  Menciptakan lulusan sarjana 
sains bidang geofisika yang 
berintelektualitas tinggi, berbudi 
pekert i  luhur ,  dan mampu 
bersaing secara global;

4.  Menciptakan iklim akademik di 
bidang geofisika yang mampu 
mendukung perwujudan visi UI.

5. M e n y e l e n g g a r a k a n  d a n 
mengembangkan organisasi serta 
manajemen pendidikan geofisika 
yang berorientasi pada kualitas 
dan akuntabilitas,

6 .  Membangun dan  membina 
jaringan kerja sama dengan 
berbagai institusi pendidikan, 
penelitian dan industri baik 
nasional maupun internasional


