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Menjadi pelopor fakultas nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, 
mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai 
budaya bangsa berdasar Pancasila.

Apa itu Psikologi?
PSIKOLOGI adalah ilmu yang mempelajari perilaku, baik yang tampak 
maupun yang tidak tampak, yang merupakan manifestasi adanya proses 
mental pada manusia. Unit analisisnya adalah perilaku manusia, baik level 
individu dan kelompok. Hukum-hukum perilaku dasar manusia dilihat dari:
Ÿ Perspektif perkembangan manusia (dari pra natal sampai usia lanjut),
Ÿ Macam interaksi sosial yang dijalin (baik intrapersonal dan 

interpersonal), dan
Ÿ Faktor- faktor biologis, psikologis & lingkungan digunakan sebagai 

landasan dalam menjelaskan perilaku/peristiwa individu pada setting 
sekolah, organisasi, industri, masyarakat (mengacu pada buku 
Psychology, the Science of mind and behavior)

Ragam Seleksi
Jalur SNMPTN
Jalur SBMPTN
Jalur Ujian Tulis
Jalur Prestasi

Pendaftaran
Membuat akun pendaftaran di um.ugm.ac.id
Melengkapi data dan unggah dokumen di form pendaftaran online
Membayar biaya pendaftaran
Cetak berkas pendaftaran dan kartu ujian
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Persyaratan
Lulus satuan pendidikan SMA/SMK/MA, atau sederajat, atau paket C
Terbuka untuk semua jurusan

1.
2.

Materi tes tertulis:
Tes Kemampuan Dasar (TKD) Soshum terdiri atas: 
Sosiologi, Sejarah, Geografi, dan Ekonomi;
Tes Potensi Akademik (TPA);
Tes Kemampuan Dasar (TKD) Saintek terdiri atas: 
Matematika IPA, Biologi, Fisika, dan Kimia;
Tes Kemampuan Dasar Umum (TKDU) terdiri atas: 
Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris.
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VISI

Bagaimana proses perkuliahannya?
Perkuliahan dilakukan baik dengan cara tatap muka maupun on-line dengan 
menggunakan teknologi informasi. Jumlah sks minimal yang harus diambil 
mahasiswa dan dinyatakan lulus adalah 144:
Ÿ 67 sks mata kuliah level dasar
Ÿ 67 sks mata kuliah level aplikasi, (31 sks mata kuliah wajib, 18 sks mata kuliah 

pilihan wajib, dan 18 sks mata kuliah pilihan) yang dapat diambil baik di 
dalam maupun di luar program studi yang relevan.

Ÿ 3 sks Kuliah Kerja Nyata,  2 sks Teknik Penulisan Skripsi dan  5 sks  Skripsi

Setelah lulus bisa apa?
Ÿ Memahami konsep-konsep dasar dan teori psikologi.
Ÿ Mampu menggunakan teori-teori psikologi untuk.pemecahan masalah 

psikologi pada individu, kelompok, organisasi, industri dan masyarakat.
Ÿ Menguasai teknik observasi dan wawancara dan pengukuran psikologis.
Ÿ Peka terhadap permasalahan bio-psiko-sosial dalam konteks Indonesia.
Ÿ Mampu melakukan penelitian.

Prospek kerja bagaimana?
Masyarakat pengguna lulusan Sarjana Psikologi dari tahun ke 
tahun menunjukkan peningkatan jumlah. Lebih dari 100 instansi 
yang membutuhkan jasa Psikologi.
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