PENERIMAAN PESERTA
PENDIDIKAN SUBSPESIALIS RADIOLOGI
PAYUDARA DAN REPRODUKSI PEREMPUAN
Kriteria Calon Peserta Program Pendidikan :
►Calon Peserta Program Pendidikan Subspesialis Radiologi adalah:
Dokter spesialisRadiologi Indonesia yang dibuktikan dengan ijazah yang
disahkan

olehDekan

Fakultas

Kedokteran

dan

mempunyai

surat

kompetensi dariKolegium Radiologi Indonesia

SP.II

Dokter spesialis Radiologi lulusan luar negeri yang sudah menyelesaikan
adaptasi yang dibuktikan dengan surat tanda selesai mengikuti adaptasi
dari institusi pendidikan dokter spesialis radiologi Indonesia yang diakui
oleh Kolegium Radiologi Indonesia, serta telah melengkapi presyaratan
sesuai peraturan yang berlaku.
►Calon Peserta Program Pendidikan Subspesialis Radiologi harus dikirim
oleh institusi resmi sehubungan dengan proyeksi kebutuhan dan fasilitas
yang tersedia. Calon peserta yang menjadi prioritas adalah yang berasal
dari institusi pendidikan kedokteran, RS yang melakukan pelayanan tersier
dan memiliki sarana medis terkait.Sesuai dengan Peraturan Konsil
Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 bagian ke enam tentang
Peserta Pendidikan Dokter Subspesialis Paragraf ke 1 tentang Persyaratan
Peserta Pasal 12.

Seleksi calon peserta
Seleksi calon peserta program studi subspesialis terdiri dari seleksi
administratif dan seleksi akademik/profesional. Waktu seleksi dilakukan 2
kali dalam 1 tahun disesuaikan dengan kalender akademik Universitas yang
bersangkutan.

Seleksi administratif
Kelengkapan administratif meliputi:
1.Telah mendaftar di KolegiumRadiologi Indonesia untuk mengikuti program subspesialis yang diinginkan
2.Terdaftar sebagai anggota IDI dan Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSRI)
dengan melampirkan fotokopi kartu anggota.
3.Telah 2 tahun bekerja berturut-turut sesuai dengan bidang peminatan program studi.
4.Disetujui atasan langsung dan direktur tempat bekerja saat ini.
5.Rumah Sakit utama tempat bekerja mempunyai fasilitas minimal mamografi, dan ultrasonografi.
6.Memiliki surat referensi dariminimal 2 orang dokter subspesialis Radiologi Pencitraan Payudara
dan Reproduksi Perempuan.
7.Surat pernyataan tidak sedangmengikuti program pendidikan subspesialis di bidang peminatan
lainnya dari Ketua Departemen Radiologi RS tempat bekerja.
8.Daftar riwayat hidup
9.Indeks prestasi kumulatif (IPK) Spesialis Radiologi sekurang-kurangnya 3,0.
10.Pasfoto berwarna terakhir ukuran 3 × 4 cm sebanyak 10 lembar.
11.Fotokopi sertifikat kompetensi dari Kolegium Radiologi yang telah dilegalisasi
12.Fotokopi surat tanda registrasi (STR) sebagai dokter spesialis Radiologi dari Konsil Kedokteran
Indonesia (KKI) yang telah dilegalisasi
13.Surat keterangan lulus TOEFL minimal 500 atau IELTS 6 (belum dikonversi)
14.Surat resmi berbadan sehat dari Majelis Penguji Kesehatan Pegawai dari institusi tempat
bekerja.
15.Telah melunasi biaya pendaftaran dengan melampirkan bukti pembayaran
16.Batasan umur sesuai dengan ketentuan institusi pendidikan.
Seleksi akademik/profesi :
Seleksi berupa ujian tulissesuai bidang subspesilisasi yang diminati dan wawancara yang
dilakukan secara terpusat di program studi radiologi Fakultas Kedokteran yang diinginkanoleh tim
seleksi yang ditentukan bersama oleh Perkumpulan Dokter Subspesialis Radiologi Pencitraan
Payudara dan Reproduksi Perempuan Indonesia dan staf pengajar institusi terkait.
Waktu Pendidikan :
Lama Pendidikan dokter subspesialis Radiologi selama 6semester, dengan lama studi maksimal
sesuai ketentuan institusi terkait.

PENDAFTARAN
Perkumpulan Dokter Spesialis Pencitraan Payudara
dan Reproduksi Perempuan
Sekretariat :

Inst.Radiologi RS.Kanker Dharmais
Jl.Let.Jend.S.Parman Kav 84-86
Slipi Jakarta Barat
Telp : 021-5681570 ext. 1135
Fax : 021-56943412
Email : radiologipayudaraindonesia@gmail.com
CP : WILIYANTI APIDIANA ( 081315350080 )

