
v.I.s.I
Menjadi fakuttas yang bereputasi

internasionaI datam bidang
matematika, statistika, aktuaria,
dan komputasi, serta terapannya

yang menunjang industri dan
ketautan yang berwawasan

tingkungan.

M.I.S.I
Misi FMKSD ITS memberikan

kontribusi datam pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknotogi

pada bidang matematika, statistika,
aktuaria, komputasi, dan sains data

serta terapannya untuk
mewujudkan kesejahteraan
masyarakat melatui kegiatan

pendidikan, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, dan manajemen

yang berbasis teknotogi informasi
dan komunikasi.

MISI BIDANG
PENDIDIKAN

lvlenyetenggarakan pendidikan
tinggi berbasis teknologi informasi

dan komunikasi untuk
menghasitkan [utusan yang

berkualitas internasional pada
bidang matematika, statistika,
aktuaria, komputasi, dan sains
data serta terapannya, beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang
lfuha Esa serta mempunyai

pengetahuan kewirausahaan.

Hubungi kami :

Fakultas Matematika,
Komputasi, dan Sains Data

Gedung Rektorat lTS, Lantai 3
Kampus lTS, Sukolilo, Surabaya, 60

Telpon. +62 31-5924930
Fax. +62 31-5945813 tr.

Email:
tu_fm ksd @its.ac. id

Website:
www.fmksd. its.ac. id
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Fakultas Matematika, Komputasi, dan Sains
Data (FMKSD) sebelumnya adalah Fakultas

Matematika dan llmu Pengetahuan Alam
(FMIP{). Sejak 1 September 2017 menjadi

2 (dua) fakuttas yaitu FMKSD dan FIA

(Fakultas llmu Atam)frI
Diharaokan melalui FMf,SD menehasllKefi

' H?il:t11,1ilti:ti1": :{lHnHtffi
dan kritis dalam mengana$sis ilmu data.
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internasional di bidang matematika, statistika,

komputasi, ilmu data, dan penerapannya
termasuk aktuaria.

INSTITUT
TEKNOLOGI

SEPULUH
NOPEMBER
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Matematika adalah ilmu murni yang menjadi
ibu bagi semua ilmu pengetahuan. llmu ini
memitiki logika inheren dan keindahan yang
bisa dikuak. Matematika menjadi ilmu dasar

bagi ilmuwan atam, perekayasa, dan itmuwan
sosiaI untuk membangun pemahaman

terhadap dunia dan menciptakan toots untuk
meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Di Departemen Matematika lTS, kegiatan
pendidikan dan penelitian diarahkan mulai

dari matematika murni hingga aplikasinya ke
berbagai bidang.

MAT ATIKA

&
STATISTIKA

Departemen Statistika ITS bertujuan untuk
mengembangkan statistika dan penerapannya

di berbagai bidang, khususnya di bidang
industri dan bisnis, komputasi, ekonomi

finansial dan aktuaria, sosia] dan
kependudukan, serta [ingkungan dan

kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut,
departemen ini mendirikan [ima [aboratorium
sebagai pusat pengembangan dan penerapan

statistika dan pusat pengembangan
kurikulum.
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AKTUARIA

Aktuaria adatah ilmu tentang pengetotaan

risiko keuangan di masa yang akan datang.
llmu aktuaria merupakan kombinasi antara

itmu tentang peluang, matematika,
statistika, keuangan, dan pemrograman

komputer. llmu ini adalah ilmu yang

mengaptikasikan metode matematika dan
itmu statistika untuk menaksir risiko datam

industri asuransi dan keuangan.

v.t.s.t.
Menjadi departemen yang bereputasi
internasionaI dalam bidang matematika
dan komputasi serta terapannya yang
menunjang sains dan teknotogi terutama
dalam bidang industri, energi,, ketautan,
finansiaI dan teknologi informasi yang
berwawasan Iingkungan.

O sanlnNl maTEMATTKA (s1 )
Terakreditasi A

f) mlcrsrrn MATEMATTKA (s2)
Terakreditasi B (Re-Akreditasi )

lnfo lebih lanjut, kunjungi laman:
http://mathematics. its. ac. id

v.t.s.t.
Menjadi tembaga pendidikan dan
pengembangan statistika dan sains data
bertaraf internasional yang berkontribusi
datam itmu pengetahuan dan teknotogi,
khususnya bidang Komputasi, Bisnis & lndustri,
Ekonomi & Finansiat, Sosial & Kependudukan,
serta Lingkungan & Kesehatan.

q SARJANA STATTSTTKA (S1)
Terakreditasi A/Sertifikasi AUN

o MAGTSTER STATTSTTKA (S2)
Terakreditasi A

o DOKTOR STATTSTTKA (S3)
Terakreditasi O 

*.
lnfo lebih lanjut, kunjungi laman: e:

http://statistics.its.ac.id A
lnformasi tentang penerimaan mahasiswa baru dapat dililk di

'"d#*n'6 
;"*'ts'its'ac'id E '

v.t.s.t.
Menjadi Program Studi Sarjana Sains
Aktuari yang bereputasi'internasionaI
dalam bidang aktuaria serta terapannya di
bidang kebencanaan, ketautan, dan
syariah se rta berkontribusi pad a
pembangunan nasional.

A snR.tlNl sarNs AKTUART (sl)
Prodi Baru

lnfo lebih tanjut, kunjungi laman:
http ://actuary. its. ac. id
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