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<p>Program pendidikan D-IV Akupunktur merupakan pendidikan tinggi yang dapat ditempuh
dalam waktu 4 tahun. Pendidikan ini merupakan pendidikan formal dengan gelar akademik
Sarjana Sain Terapan (S.ST). ?Prodi D-IV Akupunktur didirikan berdasarkan SK Menteri
Kesehatan No.HK.03.05/I.2/03066/2012 tanggal 26 April 2012.</p> <p>?Lulusannya berperan
dalam masyarakat sebagai:</p> <ol> <li>pelaksana layanan penatalaksanaan akupunktur</li>
<li>pendidik pada layanan penatalaksanaan akupunktur</li> <li>pengelola pelayanan
akupunktur</li> <li>praktisi bidang akupunktur kecantikan</li> <li>peneliti di bidang
akupunktur</li> </ol> <p><strong>?Berdasarkan Perpres RI No. 8/2012 tentang KKNI, D-IV
atau Sarjana Terapan memiliki tingkat kompetensi paling rendah setara dengan Level 6.
Kompetensi tersebut meliputi:</strong></p> <ol> <li>Mampu mengaplikasikan bidang
keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya
dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.</li>
<li>Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis
bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu
memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.</li> <li>Mampu mengambil keputusan
yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam
memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.</li> <li>Bertanggung jawab
pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja
organisasi.</li> </ol> <p><strong>?Artinya, seseorang dengan titel Sarjana Sains Terapan di
bidang Akupunktur berhak untuk:</strong></p> <ol> <li>Mendirikan praktek pelayanan
kesehatan pribadi dan mandiri (wajib memiliki STR)</li> <li>Melanjutkan pendidikan ke jenjang
Magister atau Strata-2 (pada beberapa institusi pendidikan tertentu)</li> <li>Menentukan
diagnosis penyakit berdasarkan kompetensi yang dimiliki</li> </ol> <p><strong>?Prodi D-IV
Akupunktur juga mengajarkan:</strong></p> <ol> <li>Akupunktur estetika</li>
<li>Manajemen klinik estetika</li> <li>Riset dan biostatistika</li> </ol> <p><strong>Masa
Studi D-IV Akupunktur</strong></p> <ol> <li>?Perkuliahan berlangsung selama 16
minggu/semester, dengan UTS pada minggu VIII dan UAS pada minggu XVI (didahului oleh
reading week) ?Pada akhir semester II, IV, V, VI, VIII terdapat praktek klinik ?Selain itu
terdapat juga PKL Terpadu yang dilaksanakan bersama mahasiswa jurusan lain.</li>
<li>Pendidikan D-IV Akupunktur ditempuh dalam waktu minimal 8 semester (4 tahun) ?Pada
akhir masa perkuliahan, mahasiswa D-IV menyusun tugas akhir berupa skripsi sebagai syarat
kelulusan</li> </ol> <p>�</p> <p><strong>Informasi pendaftaran</strong> �.. klik (link ke
info pendaftran <a href="http://www.poltekkes-solo.ac.id">www.poltekkes-solo.ac.id</a>)</p>
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