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Pengantar

Program doktor llmu Sosial dan llmu Politik berdiri sejak
tanggal 29 Nopember2007 melalui SK. Dirjen DIKTI Nomor:
01 2l D lI I 2007. P rog] am doktor yang telah terakreditasi BAN

PT. ini mengusung kekhasan berupa pendekatan
interdisipliner-transformatif, yakni pendekatan
interdisipliner yang bertuiuan untuk mentransformasikan
ilmu sosial dan ilmu politik agar bersifat praksis, sehingga
setiap ilmu yang dipelaiari dapat bermanfaat untuk
memecahkan setiap masalah yang dihadapi. Program studi
ini dikelola untuk menjadi center ofexcellent yang mampu
menghasilkan alumni yang professional, transformatif,
inovatif,dan kritis.
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Terwujudnya program doktor yang unggul dalam
pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik berbasis
interdisipliner-transformatif yang bereputasi nasional
maupun internasional.
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Program doktor llmu Sosial dan llmu Politik PPs, UMM
mengusung misiuntuk:
Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang
ilmu so5ial dan ilmu politik yang berorientasi pada
pengembangan teori dan metodologi se€a ra
interdisipliner-transformatif .

Menyelenggarakan penelitian ilmu sosial dan ilmu politik
berbasis interdisipliner-transformatif yang menghasilkan
karya kreatif, original, inovatif, danteruri.
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di
bidang sosial dan politik untukkemaslahatan ummat.
Menyelenggarakan kerjasama bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat

Penyelenggaraan Program Doktor llmu Sosial dan llmu
PolitikPPs. UMM bertujuan untuk:
Menghasilkan lulusan yang kompeten: mengerti,
memahamidan kritis terhadap teori dan metode penelitian
ilmu sosial dan ilmu politik.

Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan
metodologis dan ketrampilan menganalisis fenomena, dan
atau permasalahan sosial dan politik.
Menghasilkan kerya akademik di bidang ilmu sosial dan

Meningkatkan kontribusi dan partisipasi program studi

Memperkuat program studi dalam keriasama nasional dan
internasional di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian,

masa dan beban studi

Masa studi Proqram Doktor direncanakan selama enam (6)

semester atau tiga (3) tahun, dengan beban studi antara 43

-s2sKs.

mata kuliah

Perkuliahan dititikberatkan pada penguaraan:
1. Teori llmu Sosial.

2. Teorillmu Politik.
3. Metodologi llmu Sosialdan llmu Politik, dan
4. l:u-lsu Global dan Kontemporer yang terkait dengan llmu

Sosial dan llmu Politik,

staf pengajar

Dosen pengajar terdiri dari para dosen yang berkualifikasi
akademik professor dan doktor yang memiliki kompetensi
relevan dengan mata kuliah yang diampu. Setiap mata
kuliah akandiaiaroleh team teaching.

gslar.

Gelar alumni Program Doktor llmu sosial dan llmu Politik
PPs UMM adalah Doktor, disingkatdengan Dr.

biaya studi

Biaya Pendaftaran : Rp.600.000,-
SPPtiapsemester : Rp.8.000.000,-
Herregistrasi : Rp.400.000,-
Mahasiswa yang belum lulus 3 tahun, maka sejak semestel
Vllbiaya SPP-nya:25% dariSPP yang ada (Rp.2.000.000,)

5. Biaya pembimbingan :seminat pra proposal, ujian proposal,

ujian hasil penelitian disenasi, ujian di5erta5itenutup dan

terbuka diaturtersendiri.
6. Pembayaran dilakukan melalui rekening UMM pada Bank

0053083940 An. Universitas Muhammadiyah Malang.

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir dan

melampirkan kelengkapan sebagai berikut:
'1. Foto copy legalisir ljazah S-1, S-2,dan transkrip nilaiS-2.
2. Rekomenda5idaridua orang dosen 5-2.

Parfoto3 x4dan 4x6 masing-masing 4lembar.
Proposal penelitian disenasi I eksemplar.
Formulii pendaftaran dapat di download melalui
http://pas(asariana.umm.ac.id

りln Bandung No l Te!p 0341‐ 551253 Malan9 65113

Contactpersons:

Dr WahyudL M Si(085217717888),

atau M Ahyar Muslimin′ S Ag(08164297425)

E ma‖ :doktorsospo!_umm@umm aCJd

atas, dengan periodependaft aran sebagai berikut :

SemesterGasal : Maret-Juli.
SemesterGenap : September-Januari
Pendaftaran mahasiswa baru mengikuti kalender akademik

yang ditetapkan oleh UMM, karena data diolah 5ecara

computerize.
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Pendaftaran dilakukan se5uai dengan ketentuan huruf L di

website:pascasarjana.umm.ac.id I email; atau pascaumm@gmail.com
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