ALUR PENDAFTARAN CALON MAHASISWA BARU
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Buka situs pendaftaran online Calon Mahasiswa Baru di alamat
http://pmb.uisu.ac.id
Jika belum pernah melakukan proses pendaftaran, silakan klik Buat Account
Isilah formulir Rekam Data Account Baru dengan baik dan benar, setelah semua lengkap
kemudian klik Simpan
Setelah proses pembuatan account selesai, silakan Login dengan username dan
password yang telah dibuat
Setelah berhasil login, silakan lakukan proses pendaftaran dengan mengisi form secara
berurut dimulai dari menu Ubah Data
Siapkan pasphoto (Wajib), Kartu Keluarga dan Ijazah terakhir dalam bentuk file JPG
atau PDF dengan ukuran file tidak lebih dari 200 KB. Upload pada menu Upload Foto.
Jika berhasil maka file yang diupload tersebut akan tampil di layar.
Pada menu Pilih Program Studi, pada isian Kelompok Pilihan, pilihlah IPA atau IPS jika
anda adalah lulusan SMA/SMK/MA/Paket C, dan pilihlah Pindahan/Transfer jika anda
adalah lulusan program Diploma atau Pindahan S1 dari kampus lain.
Pada menu Pilih Kelas, pilihlah Reguler apabila anda bermaksud kuliah di kelas reguler
dan pilihlah Non Reguler apabila anda bermaksud kuliah di kelas Non Reguler.
Setelah semua data dan pilihan program studi telah terisi dengan benar, klik menu
Cetak Bukti Pra Registrasi -> Cetak Bukti Daftar
Pada Bukti Pra Registrasi yang telah anda cetak tercantum Biaya Pendaftaran yang
harus anda bayarkan ke nomor rekening Panitia PMB yang tertera di kartu tersebut.
Silakan lakukan pembayaran dengan cara transfer melalui ATM maupun Teller.
Setelah melakukan proses pembayaran, silakan upload bukti pembayaran anda di menu
Slip Pembayaran
Setelah anda upload bukti pembayaran tersebut, maka paling lambat 2 x 24 jam anda
akan menerima PIN yang muncul di halaman login anda sebagai tanda pembayaran
anda telah diverifikasi oleh Panitia dan anda sudah dapat mencetak Kartu Peserta Ujian
PMB 2019
Ujian Online di Kampus UISU
Pembayaran Biaya Pendaftaran disetorkan ke rekening :
Bank BNI Syariah
No. Rekening : 5006000145
Atas nama : SPMB UISU

Pertanyaan lebih lanjut silakan hubungi :
Bpk Iman Saiful : 0812 6369 9324 (Telepon/SMS/Whatsapp)
untuk verifikasi

