
Psikologi merupakan ilmu pengetahuan 
dan terapan yang mempelajari perilaku, 
fungsi dan proses mental manusia secara 
ilmiah. 
Penguasaan konsep dan teori psikologi 
menjadi dasar untuk menggambarkan, 
mengidentifikasi dan menganalisis 
berbagai  ge ja la  ps ikolog i  guna 
pemecahan masalah atau merancang 
intervensi perubahan perilaku pada 
individu, kelompok dan masyarakat.
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Saya mendapat keuntungan plus plus. Bukan hanya soal menambah ilmu saja, 
tapi plus praktik langsung di lapangan karena Fakultas Psikologi mempunyai 
banyak link dan kerjasama yang sesuai dengan ilmu yang saya pelajari, plus 
memiliki kesempatan untuk terlibat dalam berbagai penelitian bersama dosen 
yang nantinya sangat berguna dalam pengerjaan berbagai tugas terutama tugas 
akhir, serta pengalaman organisasinya yang tak terlupakan yang bisa membuat 
saya menjadi seseorang yang seimbang dalam hidup bersosialisasi dan bekerja. 
Nggak rugi lho bisa menimba ilmu di Fakultas Psikologi UKWMS.

Yeremia Steven, S.Psi., M.M. 

Fransisca Adiana, S.Psi., M.M. 

Audrey Faine, S.Psi., M.Sc. 
(Erasmus Mundus Joint Master's Degree Scholarship Alumnus & Recruitment 
and Employer Branding Specialist at Okhome)

Belajar di psikologi di WM adalah salah satu keputusan terbaik. Ilmunya aplikatif 
dan bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun pekerjaan. Dosen-dosennya asyik, 
keren, dan bisa memberikan ilmu sesuai dengan perkembangan zaman saat ini 
sehingga ilmu yang diperoleh sungguh relevan dengan hal-hal yang terjadi saat 
ini. Selain itu, pembelajaran di Psikologi WM  selalu disertai project-project dalam 
kehidupan nyata sehingga ilmu yang dipelajari dapat langsung diterapkan. Hal 
yang paling bermanfaat selama berkuliah di psikologi WM adalah saya dapat 
memahami diri saya sendiri dan orang lain dengan lebih baik sehingga membuat 
saya memiliki rasa empati dan kepedulian yang lebih tinggi daripada sebelumnya.

(Job & Performance Management Officer, PT Santos Jaya Abadi - Kapal Api)

(Kepala Sekolah SD Kristen Dharma Mulya, Surabaya)

If there is two words that sums up my journey in the Faculty of Psychology, 
Widya Mandala Surabaya Catholic University, they are “experience” and “care”. 
Throughout the time I spent in the faculty, I was exposed not only to the diverse 
knowledge of Psychology, but also to various different activities and hands-on 
experiences both inside and outside of the faculty. All these exposures have 
opened even more doors of opportunities and allowed me to be where I am 
today. However, that is still not the best part! The best part of my journey with 
the faculty is that I have found myself a new family in Psychology that I can always 
come home to. Thank you, Faculty of Psychology!
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Apa yang dipelajari ? 

Bagaimana studi 
di Fakultas Psikologi? 
Proses belajar mengajar di Fakultas Psikologi menggunakan metode 

experiential learning (belajar dengan mengalami) dan pendekatan 

scientist & practitioner model. Proses perkuliahan tidak hanya di kelas 

namun disampaikan pula melalui model pembelajaran interaktif-kreatif dan 

pemanfaatan teknologi, seperti sharing, diskusi, role play, praktek, 

pembuatan proyek intervensi dan psikoedukasi antara lain melalui media 

internet, poster presentation, studi kasus, pemutaran film, kuliah lapangan, 

menghadirkan praktisi dalam kuliah tamu serta study tour. Mahasiswa juga 

diberi kesempatan untuk terlibat dalam pertukaran mahasiswa (student 

exchange) di dalam maupun di luar negeri, serta mengikuti kegiatan 

magang dalam berbagai bidang sebagai bagian dari kampus merdeka 

belajar. Proses pembelajaran ini menjadikan mahasiswa lebih aktif, kreatif, 

berpikir logis dan analitis, didukung dengan nilai peduli-komit dan antusias.

>  Psikologi Perkembangan

>  Psikologi Klinis

Berdasarkan teori dan terapan psikologi positif maka keilmuan psikologi 
dapat diterapkan dalam berbagai bidang minat yaitu:

Di Prodi S1 Psikologi UKWMS, mahasiswa belajar teori dan praktik 
psikologi berdasarkan psikologi positif dalam upaya pemecahan 
masalah, perancangan intervensi, pengembangan dan optimalisasi 
sumber daya manusia guna mencapai aktualisasi diri, kesehatan mental, 
kesejahteraan (well being) dan perubahan perilaku yang lebih baik.

>  Psikologi Pendidikan

> Psikologi Sosial
>  Psikologi Industri dan Organisasi

Apa dan dimana saja 
lulusan berkarir?

 Lulusan Psikologi UKWMS dari bidang minat ini  bekerja di antara lain
Konsulat Jendral RI-Perth Australia, International Organization for 
Migration, LSM Nasional dan LSM International, Kementerian Hukum 
dan HAM RI, dst.

 Bekerja sebagai Staf/Manajer HRD, Konsultan pengembangan 
Organisasi, Trainer, Konsultan/Researcher Perilaku Konsumen. 

> Psikologi Sosial
 Bekerja di Departemen Sosial atau departemen lain yang menangani 

kesejahteraan masyarakat (Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, dll); 
Panti Sosial/Rehabilitasi Anak dan Remaja; Yayasan Sosial; LSM. 

> Psikologi Industri dan Organisasi

 Lulusan Psikologi UKWMS dari bidang minat ini antara lain bekerja di PT. 
Astra, PT. Toyota Astra Motor, PT. Ecco Indonesia, PT. Santos Jaya Abadi 
(Kapal Api), PT. Tjiwi Kimia, PT. Tong Tjie, PT. Samator, PT. Wings Surya 
PT. Sutindo, BCA, Bank Mega, Bank Panin, PT. Hakiki Donarta, dst.

 Lulusan Fakultas Psikologi UKWMS dari bidang minat ini antara lain 
bekerja di Pusat Layanan Psikologi UKWMS, National Hospital, 
Crisis Center, Relawan Sejiwa Call Center 119 ext. 8, dst.

> Psikologi Klinis

 Dapat bekerja di area yang sama dengan lulusan dari bidang minat 
psikologi pendidikan dan psikologi klinis.

 Bekerja sebagai asisten psikolog dan asisten  terapis di lembaga 
konseling, RSU, rumah sakit jiwa, pusat kesehatan. 

> Psikologi Pendidikan
 Bekerja sebagai Konsultan Pendidikan, Bimbingan dan Konseling di 

Sekolah, Dosen/Guru, Trainer bagi Siswa-Guru-Orangtua.

 Lulusan Fakultas Psikologi UKWMS dari bidang minat ini antara lain 
bekerja di SMPK dan SMAK St. Maria Surabaya, SMK St. Louis 
Surabaya, SMA Kr. Gloria, PPPK Petra, Yayasan Pendidikan Yohanes 
Gabriel, Sekolah Citra Berkat, SD Kristen Dharma Mulya, dst.

> Psikologi Perkembangan
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