QUICK GUIDE PRS ONLINE MAHASISWA UK PETRA

A. LOGIN
Untuk memulai akses ke sistem / login, buka Web Browser (Internet Explorer 6.0 keatas
atau Mozilla Firefox) lalu ketikkan alamat : http://sim.petra.ac.id
Pada awal aplikasi muncul tampilan seperti berikut:

1. Masukkan username dan password anda yaitu email yang terdaftar di UK PETRA.
Pastikan username dan password yang anda masukkan benar. Username untuk
mahasiswa : m + NRP dengan menambahkan @ john.petra.ac.id.
contoh : m12345@ john.petra.ac.id

2. Klik tombol
atau enter.
3. Jika username dan password salah, maka muncul peringatan:

, ulangi

langkah 1

4. Jika username dan password benar, maka akan muncul tampilan seperti berikut:

5. Dari

tampilan

diatas

pilih

Sistem

Informasi

Akademik

B. PRS Online
Untuk memulai PRS Online langkah-langkah nya sebagai berikut :

Langkah 1

lalu

tekan

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 3
Langkah 3

1.

Pilih menu Perkuliahan lalu pilih PRS Online, muncul form Pendaftaran Rencana
Studi.
Sebelum mengikuti PRS Online, mahasiswa memastikan bahwa diri nya sudah
mendapat persetujuan dari dosen wali untuk mengisi PRS, jika tidak, maka akan
muncul peringatan sebagai berikut :

Artinya mahasiswa tersebut memiliki kewajiban akademik maupun kuangan yang
belum diselesaikan dan tidak bisa mengikuti seleksi PRS Online. Untuk dapat
mengikuti PRS Online maka mahasiswa tersebut harus menyelesaikan kewajibannya
dengan menghubungi petugas maupun dosen wali.
Jika mahasiswa tersebut tidak punya kewajiban maka bisa mengikuti seleksi PRS
Online.

2.

Tentukan semester nya

3.

Tentukan mata kuliah dan pilihan yang ingin diambil.
Ketika melakukan pengisian PRS Online ada beberapa peringatan yang mungkin
muncul antara lain :

4.

•

Jika mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah prasyarat, maka mata
kuliah yg menjadi prasyaratnya harus mempunyai nilai minimal C, jika tidak
muncul peringatan :

•

Jika ada mata kuliah yang sudah diambil sebelumnya tidak bisa diambil lagi jika
diambil akan akan muncul peringatan :

•

Jika mata kuliah yang dimasukkan melebihi SKS yang sudah ditentukan
sehingga mahasiswa tersebut tidak bisa mengambil mata kuliah lagi maka akan
muncul peringatan :

Setelah ditentukan mata kuliah yang diambil tekan

. Untuk membatalkan

mata kuliah yang sudah diambil tekan

5.

Setelah terisi semua lakukan validasi dengan menekan
pengisian PRS 1 seperti di bawah ini :

, contoh hasil dari

Setelah proses PRS 1 Online selesai mahasiswa menunggu jadwal berikutnya untuk
mengikuti proses PRS 2.

