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Program Studi S1 Ilmu Teologi

Berdasarkan Kurikulum Nasional Ilmu Teologi yang dilengkapi dengan Kurikulum Lokal Ilmu Filsafat dan
Ilmu-ilmu lainnya, mahasiswa berkenalan secara mendalam dengan masalah-masalah aktual maupun
dengan sejarah perkembangan ilmu teologi, ilmu filsafat dan ilmu-ilmu manusia yang terkait.
:: Manfaat Studi Teologi
Studi Teologi di tingkat Strata 1 (S1) memberi berbagai kemungkinan kepada mahasiswa untuk :





Menguasai pengetahuan dasar dan sistematik dalam ilmu teologi sehingga mampu melakukan
refleksi teologis yang bertanggungjawab atas pelbagai permasalahan iman yang ada dalam
masyarakat dan Gereja;
Memperoleh bekal sikap dan pengetahuan yang memberi dasar serta sarana untuk melakukan
pewartaan iman yang memperhatikan dimensi penegakan keadilan, kepedulian ekologis,
kepekaan jender, dialog antar-agama dan inkulturasi Injil;
Memiliki pengetahuan teologis yang mendukung dikembangkannya keterampilan pelayanan dasar
bagi kader Gereja dan masyarakat, serta
Siap melakukan studi lanjut.

:: VISI Program Studi Teologi
Komunitas akademik, pencarah budi, pengasah nurani, dan penggerak aksi berdasarkan iman Kristiani
:: MISI Program Studi Teologi
1. Mengembangkan ilmu teologi yang terkait;
2. Menyelenggarakan pendidikan akademik yang unggul di bidang teologi dalam dialog dengan ilmu
filsafat dan ilmu-ilmu lain yang terkait;
3. Menjadi pusat pengembangan pemikiran teologis Kristiani, dalam dialog dengan nilai kemanusian
universal, cita-cita bangsa Indonesia, dan keyakinan-keyakinan lain;
4. Melibatkan diri dalam kehidupan intelektual, kultural, sosial dan spiritual Gereja serta bangsa.
:: TUJUAN Program Studi Teologi
Membangun komunitas akademik yang mampu mencerahkan budi, mengasah nurani, dan menggerakkan
aksi berdasarkan iman Kristiani, demi terwujudnya masyarakat dan Gereja yang peduli pada tata dunia
yang lebih benar dan adil serta lingkungan hidup yang utuh dan lestari

Program Studi S1 Ilmu Filsafat

Program Studi Ilmu Filsafat memperkenalkan pengertian dasar dan mendalam tentang masalah-masalah
dan aliran-aliran utama ilmu filsafat, dengan perhatian pada masalah-masalah ilmu-ilmu manusia, sosial
dan budaya dalam konteks Indonesia.
:: Manfaat Studi Filsafat
Selain menanggapi minat dan perhatian pribadi terhadap filsafat, studi filsafat membuka kemungkinankemungkinan sebagai berikut :
1. Memenuhi permintaan semakin banyak Perguruan Tinggi di tanah air akan dosen Filsafat.
2. Menjadi dosen Mata Kuliah Dasar Umum di lembaga pendidikan tinggi.
3. Memberikan wawasan universal dan kecakapan intelektual yang meningkatkan profesional dosen,
guru, wartawan, politisi, agamawan, pengarang, budayawan dan ilmuwan, khususnya ahli ilmuilmu manusia seperti sosiolog, antropolog, psikolog, ekonom dan ahli hukum.

BIAYA KULIAH PROGRAM SARJANA ‐ TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Tes Masuk Mahasiswa Baru

Rp.

500.000,‐

Daftar Masuk atau Daftar Ulang per Semester

Rp.

400.000,‐

Denda Keterlambatan: Daftar Ulang per Semester

Rp.

200.000,‐

Dana Pengembangan Pendidikan (DPP)

Rp.

7.500.000,‐

Biaya Paket Kuliah‐KRS per Semester

Rp.

5.500.000,‐

Biaya Kuliah Dasar bagi Mahasiswa Baru 2017 per Semester

Rp.

1.000.000,‐

Denda Keterlambatan: KRS per Semester

Rp.

400.000,‐

Biaya Konversi per SKS bagi Mhs. Pindahan (ex‐mhs. STFD 50%)

Rp.

50.000,‐

Biaya per SKS bagi Mahasiswa Pendengar per Semester (mhs. STFD 0%)

Rp.

250.000,‐

Biaya Kegiatan SEMA per Mahasiswa per Semester

Rp.

200.000,‐

Biaya Bimbingan Penulisan Skripsi

Rp.

600.000,‐

Biaya Cuti atau Tidak Kuliah

Rp.

600.000,‐

Biaya Pengambilan Ijasah, Transkrip Nilai (asli), dan Legalisasi

Rp.

100.000,‐

Biaya Terjemahan Ijasah, Transkrip Nilai, dan Legalisasi

Rp.

150.000,‐
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Selain biaya kuliah, mahasiswa religius masih akan diminta sumbangan uang kuliah dasar yang
besarnya ditentukan oleh Pembina YPD.
Perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1), dengan perhitungan
masa studi 8 semester (minimal 144 SKS, termasuk ujian skripsi dan komprehensif) sebesar Rp.
65.400.000,‐ .

Biaya Extension Course per Semester …………….……………………..…… ................................ Rp.

750.000,‐

Beasiswa
Setiap tahun tersedia beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi atau kesulitan sampai dengan tahun
terakhir batas masa studi.
Dari Pemerintah/RISTEKDIKTI:
1. Beasiswa Bidikmisi
2. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik
Dispensasi Keuangan
Mahasiswa yang kesulitan memenuhi kewajiban biaya kuliah (KRS) atau biaya administrasi akademik
terkait, wajib meminta dispensasi tertulis kepada WAKA I atau WAKA II sesuai prosedur.
Mahasiswa yang lalai memenuhi kewajiban keuangan, dan tidak memiliki ijin dispensasi atau ijin cuti
akademik sampai batas waktu yang ditentukan, dapat dinyatakan mengundurkan diri.
Biaya di atas berlaku untuk mahasiswa baru Tahun Akademik 2017/2018. Biaya kuliah bagi mahasiswa
lama tidak dinaikkan dan mengikuti biaya anggaran sesuai pedoman tahun akademik sebelumnya.
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