
Fakultas Farmasi Ubaya membekali mahasiswa dengan berbagai kemampuan dalam 
melakukan penelusuran, kajian dan pembuatan obat serta berpartisipasi dalam 
pemberian layanan kefarmasian yang berkualitas dan pemilihan terapi obat yang rasional 
serta berpartisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan praktik kefarmasian sesuai 
peraturan perundangan dan etika.

Kurikulum Fakultas Farmasi dirancang untuk membekali lulusan dengan ilmu 
pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman praktik dalam bidang kefarmasian yang 
selalu disesuaikan terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja 
sehingga mahasiswa dapat menumbuhkembangkan potensinya untuk mencapai 
kompetensi farmasis yang profesional berkarakter.

Kegiatan pembelajaran di Fakultas Farmasi Universitas Surabaya dikelola oleh 4 (empat) 
Laboratorium yaitu: 

Laboratorium Kimia Farmasi
Laboratorium Biologi Farmasi
Laboratorium Farmasi Klinis dan Komunitas
Laboratorium Farmasetikahttps://farmasi.ubaya.ac.id/

7−8 Semester
Gelar: S.Farm.

PROGRAM
STUDI SARJANA

FARMASI
Fakultas

KURIKULUM

Program Studi Sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Ubaya 
mendapatkan sertifikat internasional dari Accreditation Council for 
Pharmacy Education (ACPE).

Fakultas Farmasi Ubaya dengan tiga program studi yaitu Sarjana Farmasi, 
Profesi Apoteker, dan Magister Farmasi telah terakreditasi Unggul dari 
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia 
(LAMPT-Kes).

Fakultas Farmasi Ubaya mendapatkan sertifikat internasional dari AUN-QA.



PELUANG KARIRFASILITAS KERJASAMA

Produksi bahan baku yang berhubungan dengan kesehatan;
Perniagaan farmasi;
Perapotekan dan fasilitas layanan kesehatan primer;
Rumah sakit;
Laboratorium Klinik;
Bidang Analisis Fisika – Kimia, Kimia, Biologi;
Penelitian dan Pengembangan Produk;
Pemerintahan (Kesehatan, Forensik, Pemeriksaan
Lab Bea Cukai);
Pengendalian Lingkungan;
Industri farmasi, kosmetik, obat tradisional, alat kesehatan,
dan suplemen;
Kontrol kualitas senyawa obat sintesis dan biologis;
Dinas kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan;

Ruang kelas yang  modern  dan nyaman dilengkapi 
dengan AC dan multimedia,
Fasilitas laboratorium untuk praktikum mencakup 
fasilitas untuk melakukan sintesis, isolasi, analisis, uji 
aktivitas, uji toksisitas, mini teaching industry  mulai 
dari rancang bangun produk obat, kosmetik, dan 
suplemen, kontrol kualitas, simulasi praktik 
pelayanan serta komputasi,
CBT Center dan OSCE Center,
Perpustakaan yang lengkap, 
WIFI dengan jangkauan luas, 
Pendamping akademik, 
Pusat layanan pengembangan karir (CAC), 
Kantin yang nyaman dan ramah lingkungan, 
Sarana olahraga dan seni (Student Center),
Klinik dan Apotek, Rumah Diabetes
Ubaya Guest House, Ubaya Training Center (UTC), 
Integrated Outdoor Campus (IOC). 

Mahasiswa juga dapat mengembangkan potensi diri 
melalui aktivitas kemahasiswaan yang difasilitasi oleh 
kelompok studi  mahasiswa dan kelompok minat 
mahasiswa. Berbagai kerjasama dengan dan dalam 
pembelajaran dan penelitian produk-produk dan para 
akademisi dan praktisi dalam dan luar negeri juga 
diselenggarakan untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan mahasiswa. 

Pendidikan dan industri-industri yang berkaitan dengan 
quality control  dan pengolahan, misal: tembakau/rokok, 
plastik, petroleum, semen, pupuk, dan sebagainya; 
Pemerintahan yang terkait dengan kesehatan (Kimia 
Forensik (Kepolisian) dan Farmasi pada TNI).

Kegiatan kerjasama Fakultas Farmasi Universitas Surabaya 
yang telah dibangun bersama berbagai institusi dalam & luar 
negeri berupa penelitian, kuliah tamu, seminar, pelatihan, 
lokakarya, dan studi lanjut. Kerjasama nasional dan 
internasional yang telah berlangsung antara lain kerjasama 
dengan: 

Federation Internationale Pharmaceutique (FIP)
Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP)
Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI)
Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota
Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia
Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, PBF dan Industri 
Farmasi milik pemerintah maupun swasta di Indonesia
Berbagai Perguruan Tinggi ternama di dunia seperti:
Mahidol University, Chulalongkorn University, Thailand
Ewha Women Universitydan Kangwon National University, 
South Korea
University of Queensland, Australia
Maastricht University dan Rijks Universiteit  Groningen 
(RUG), Netherlands
School of Pharmaceutical Sciences, Nottingham 
University, UK
University de La Rochelle, France
University of South  Florida, Tampa, Florida



Selain kompetensi akademik yang unggul, lulusan Fakultas Farmasi Universitas 
Surabaya juga memiliki kompetensi profesional sesuai rumusan WHO/FIP dalam 
“The Nine Star of Pharmacist”. Berbagai kompetensi tersebut diharapkan 
menghasilkan profil lulusan sebagai berikut:

Memiliki kemampuan dalam pengembangan senyawa bahan aktif dan bahan 
penolong.
Memiliki kemampuan dalam pengembangan produk obat, obat tradisional, dan 
kosmetik.
Memiliki kemampuan untuk melakukan penelusuran, pengkajian, pembuatan 
obat, dan penyampaian informasi obat.
Memiliki kemampuan dalam pemilihan terapi obat yang rasional.
Memiliki kemampuan untuk melakukan layanan kefarmasian yang berkualitas.
Memiliki kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan praktik kefarmasian 
sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan etika kefarmasian.
Memiliki rasa percaya diri, kemampuan berpikir kritis, inisiatif, kreatif, inovatif, 
integritas, kemampuan bekerjasama dalam tim, etika sosial, wawasan 
kebangsaan, dan kemampuan untuk menempatkan diri secara positif dalam 
kultur yang beragam, dinamis, dan kompetitif.
Memiliki kemampuan menjadi pemberi layanan, pengambil keputusan, 
komunikator, pemimpin, manajer/pengelola, pembelajar sepanjang hayat, 
pendidik & peneliti, serta memiliki kemampuan berwirausaha.
Memiliki kompetensi, karakter, dan perilaku farmasis yang unggul dalam bidang 
kefarmasian di rumah sakit, di apotek, di industri, dan sebagainya.

KOMPETENSI & PROFIL LULUSAN



Ruang lingkup layanan PIOLK adalah memfasilitasi, 
mendukung dan menjamin keefektifan, keamanan dan 
kerasionalan pengobatan melalui penyediaan informasi 
yang terkaji, tidak memihak, dan tidak bias secara 
komersial. 

Ruang lingkup layanan C-DEA meliputi pengujian mutu 
obat, uji bioavailabilitas dan bioekivalensi, uji khasiat 
dan toksisitas obat, analisis kimia, uji cemaran 
mikrobiologi dalam obat, kosmetik, makanan-minuman, 
dan produk lainnya, serta uji cemaran logam dalam 
produk kosmetik, air, dan tanah. 

Fakultas Farmasi Universitas Surabaya
Raya Kali Rungkut, Surabaya 60293

INFORMASI

Telp.

Fax
Website
Email

+62 800 11 82292 (bebas pulsa)
+62 31 298 1110
+62 31 298 1111
https://farmasi.ubaya.ac.id/
farmasi@unit.ubaya.ac.id

:

:
:
:

Pusat Informasi Obat dan
Layanan Kefarmasian (PIOLK) 

Center for Drug Evaluation &
Analysis (C-DEA) 

Ruang lingkup layanan PIPOT meliputi penyediaan 
informasi tentang bahan alam Indonesia dan upaya 
pengembangan obat, fitofarmaka, kosmetik, makanan- 
minuman, dan bahan penolong dari bahan alam 
Indonesia.

Pusat Informasi dan Pengembangan
Obat Tradisional (PIPOT)

PUSAT LAYANAN


