Fakültemize yeni kayıt yaptıran sevgili öğrencilerimiz;
Öncelikle fakültemizi tercih ederek Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi ailesinin bir
ferdi olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Yaşadığımız Covid-19 pandemi sürecinden dolayı
sizlerden bir süre daha ayrı kalacağız. Sizlerden önümüzdeki dönem (Güz dönemi) yapılacak
eğitim ve öğretim hakkında merak, kaygı ve sorularınızı gidermek aşağıda sıraladığımız
hususları açıklayama çalıştık. Bu sorular ve başlıklar genel olarak fakültemize çeşitli iletişim
yollarından gelen ve en sık sorulan soru ve konulardan oluşmaktadır. En kısa sürede bu
pandemi sürecinin sona ermesini ve bir an önce sizleri fakültemizde görmeyi hasretle
bekliyoruz. Sağlıkla Kalın.
Prof. Dr. Nihat DENEK
Dekan V.

1) Veteriner Fakültesine bu yıl yeni öğrenci olarak kayıt yaptırdım, ders kayıt işlemi için ne
yapmalıyım?
- Fakülteye e-devlet veya yerinde kayıt işleminizi yaptıktan sonra, ders kayıt işlemi ile ilgili
herhangi bir şey yapmanıza gerek bulunmamaktadır. Çünkü 1. sınıfların alacak oldukları
dersler otomasyon sistemine otomatik olarak tanımlanacaktır.

2) Eğitim-öğretim ne zaman başlayacak, bu süreçte eğitim nasıl olacak?
-Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrenciler için 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yarıyılı Güz Dönemi,
05.10.2020 tarihi itibariyle başlayacaktır. Bu tarihten itibaren ilk on hafta (11.12.2020 tarihine
kadar) dersler sadece online olarak uzaktan eğitim (internet üzerinden) işlenecek olup, son
dört hafta (14.12.2020- 08.01.2021) derslerin teorik bölümleri online olarak uzaktan eğitimle
(internet üzerinden), uygulama dersleri ise yüz yüze olacak şekilde fakültemizde işlenecektir.
Yani son dört hafta hem online hem de yüz yüze dersler işlenecektir.

3) Bu durumda fakülteye veya Şanlıurfa’ ya ne zaman gelmemiz gerekiyor?
- İlk on hafta online dersler olacağından dolayı öğrencilerimizin fakülteye gelmelerine gerek
bulunmamaktadır. Sonraki dört hafta boyunca (14.12.2020- 08.01.2021) öğrencilerimizin
fakülteye gelip eğitimlerin uygulama kısımlarını yüz yüze almaları gerekmektedir.

4) Derslerin online olarak uzaktan takibi nasıl yapılacak?
- Online dersler, derslerin başlamasıyla birlikte (05.10.2020) size verilecek olan kullanıcı adı ve
şifre ile https://ue.harran.edu.tr/ adresinden takibi yapılacak, derslere ait dokümanlara ulaşım
yine bu adresten olacaktır.

5) Fakültemiz sınav sistemi hakkında bilgi verir misiniz?
- Fakültemizde kısa sınav, vize (ara) sınav, yarıyıl sonu (final) sınavı ve bütünleme sınavı olmak
üzere dört sınav yapılmaktadır. Pandemi sürecinden dolayı kısa ve ara sınavlar uzaktan
yapılacak olup, final sınavlarının yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Sınavlara ilişkin tarihler
süreç içerisinde üniversitemiz senatosu tarafından alınacak karara göre duyurulacaktır.

6) Barınma ve yurt imkanları hakkında bilgi verebilir misiniz?
- Pandeminin gidişatına göre değişmekle birlikte eğitim- öğretim dönemi başladığı zaman
“Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne” bağlı olan yurtlar açık
olacaktır. Ayrıca ilimizde bulunan özel yurtlarda bulunmaktadır.

7) Fakülteyle alakalı sorun ve sorularımızla ilgili danışmanlık imkanları hakkında bilgi verir
misiniz?
- Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, fakülteyi bitirene kadar sizinle ilgilenecek her şube için
ayrı atanan danışman hocalarınız sizlerle iletişime geçecektir. Sizler için online (uzaktan)
toplantılar yaparak, fakültedeki süreçler, öğrenci numaralarınız, otomasyon giriş vb. kısımları
sizlere açıklayacaklardır.

8) Kayıt işlemi sırasında yanlışlıkla hazırlık okumak istiyorum bölümünü işaretledim ne
yapabilirim?
- Kayıt anında işaretlediğiniz kısım hazırlık okumak için yeterli olmayacak, ayrıca beyan etmeniz
gerekmektedir. Bu yüzden sadece butonu işaretlemeniz hazırlık okuyacağınız anlamına
gelmemektedir. Hazırlık okumak isteyen öğrencilerimiz için Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı eğitim öğretim başlamadan önce öğrencilerimizden ayrıca başvuru yapmalarını
isteyecek.

