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Kandidat mahasiswa program doktor untuk program ini akan mengikuti skema penyelesaian studinya dalam
4 tahun, sebagai berikut.


Tahun I. Kandidat mengambil matakuliah wajib untuk program S2‐nya sebagai bagian dari
background matematika yang harus dikuasainya. Selain itu, pada semester II, kandidat sudah mulai
dikenalkan pada problem penelitianya yang akan dilakukan.



Tahun II. Dalam Semester III, kandidat telah menyelesaikan semua matakuliah S2‐nya, termasuk
tesis. Ujian kualifikasi program doktor ditempuh pada Semester IV. Selain itu, pada Semester IV,

penelitiannya diharapkan telah memberikan hasil yang dapat dipresentasikan pada pertemuan
ilmiah tingkat nasional maupun internasional. Pada semester IV ini, kandidat diharapkan telah
memulai program doktornya.


Tahun III. Dalam Semester V, kandidat mengambil matakuliah wajib program doktornya. Kandidat,
kemudian, mengikuti program sandwich ke luar negeri untuk dapat melaksanakan sebagian dari
program penelitiannya serta berkolaborasi dengan pakar lain. Penelitian kemudian dilanjutkan pada
Semester VI untuk mendapatkan hasil yang lebih umum dan luas. Presentasi dilakukan dan hasil
penelitian mulai ditulis untuk disubmit ke jurnal internasional.



Tahun IV. Dalam Semester VII, kandidat melakukan finalisasi/perumuman dari hasil yang telah
diperoleh, presentasi dan penulisan makalah untuk jurnal. Dalam Semsetr VIII, melakukan penulisan
disertasi, melaksanakan sidang tertutup dan sidang terbuka.

