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  Visi program studi
Menjadi program studi di Indonesia yang inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan
internasional, pelopor dalam pengembangan ilmu di bidang sains-teknologi kefarmasian dan
farmasi klinis-komunitas serta menghasilkan lulusan dengan kompetensi unggul dalam
pharmaceutical care, berdasar moral agama.

  Misi program studi 

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang inovatif dan terakreditasi baik
di tingkat nasional maupun internasional, dalam bidang sains-teknologi kefarmasian dan
farmasi klinis-komunitas, berdasarkan moral agama.

2. Mengembangkan sains-teknologi kefarmasian dan farmasi klinis-komunitas melalui
penelitian dasar dan terapan, demi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam
Indonesia.

3. Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di bidang kefarmasian sebagai
tanggungjawab sosial, demi pemberdayaan, peningkatan kesehatan dan kualitas hidup

4. Melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan, penelitian
dan pengabdian masyarakat di tingkat nasional dan internasional secara efektif, efisien
dan berkesinambungan untuk pengembangan dan keberlangsungan pendidikan.

  Tujuan program studi 

1. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
inovatif dan adaptif terhadap setiap perubahan dan pengembangan, khususnya masalah
kefarmasian yang mencakup bidang pelayanan dan industri sehingga lulusan
mempunyai kemampuan bersaing di tingkat nasional dan regional serta mampu
menghadapi tantangan dan hambatan dalam kompetisi pasar global

2. Menghasilkan lulusan yang menunjukkan keunggulan di tingkat nasional, regional dan
pasar global, serta mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan, menerapkan dan
mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan kefarmasian dalam mengatasi masalah
nasional serta dapat memberikan kontribusi nyata kepada program pemerintah dalam
meningkatkan kesehatan dan ketahanan bangsa

3. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi maju melalui penelitian dalambidang ilmu
pengetahuan dan teknologi kefarmasian dan kesehatan yang relevan serta berfokus
pada banyak kemanfaatan untuk masyarakat dan untuk menyelesaikan problem bangsa

4. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara melakukan penelitian
dasar, inovatif dan terapan untuk memanfaatkan bahan alam Indonesia yang akan
memberikan nilai kompetitif serta keuntungan lebih untuk peningkatan kualitas hidup
bangsa.
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5. Memberikan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan semua
sumberdaya dan kemampuan yang relevan untuk segala tujuan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan untuk menyelesaikan problem bangsa.

6. Mengembangkan berbagai kerjasama dengan lembaga pendidikan, penelitian,
pemerintah dan industri serta lembaga sosial kemasyarakatan lainnya dengan
melakukan program nyata yang akan menyelesaikan problem bangsa
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