HARRAN ÜNİVERSİTESİ
YARIYIL SONU/BÜTÜNLEME SINAVLARI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME METNİ
Genel Açıklamalar 1. Harran Üniversitesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı, bahar yarıyılı dönem sonu sınavları
uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, “çevrimiçi (online)” ve “çevrimdışı
(ödevlendirme)” final sınavları” 08-19 Haziran 2020 tarihleri arasında, “çevrimiçi (online) ve çevrimdışı
(ödevlendirme)” bütünleme sınavları” ise 25 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Bölümleriniz tarafından “çevrimiçi (online) ve çevrimdışı (ödevlendirme)” sınavlarına ilişkin iki ayrı
sınav programı hazırlanacak olup 27 Mayıs 2020’de ilgili birimlerin WEB sayfalarında duyurulacaktır.
A. Çevrimiçi (Online) Sınavlar

1. Çevrimiçi (online) sınavlarınız HARUZEM Sınav İşlemleri Sistemi (SIS) üzerinden yapılacak olup,
sınavlara bilgisayar, akıllı telefon veya tabletle katılabileceksiniz. Sınav saatinden önce ilgili dersinizin
hazırlıklarını tamamlayıp, sınav saatinde sisteme TC Kimlik numaranız ve öğrenci numaranız ile giriş
yapınız.

2. Çevrimiçi (online) sınavınızda tüm soruları cevapladıktan sonra “Sınavı Bitir” butonuna basmanız
gerekmektedir. “Sınavı bitir” butonuna basmayan bir öğrenci sınavı tamamlamamış sayılacaktır.

3. Çevrimiçi (online) sınavlarınız, dersi yürüten öğretim elemanı tarafından çoktan seçmeli test, kısa cevaplı
sorular veya açık uçlu sorulardan oluşacak şekilde yapılabilir. Özellikle sayısal içerikli derslerin
sınavlarında, açık uçlu sorular yoluyla formül yazmayı veya denklem kurmayı gerektiren yanıtlar için
öğrencilerimiz matematiksel simge ve semboller kullanarak soruları yanıtlayabileceklerdir. Bu hususta
formül yazma veya denklem kurmaya yönelik simge ve sembollerin nasıl kullanılacağına dair kılavuz
HARUZEM web sayfası üzerinden yayınlanacaktır.

4. Herhangi bir nedenle bir dersin çevrimiçi (online) sınavına katılamayan veya sınavı
tamamlayamayan öğrenciler için ilgili derse yönelik ikinci bir sınav alternatifi sunulmuştur. Bu
kapsamda çevrimiçi (online) sınavlarda, final sınavı için 2, bütünleme sınavı için 2 sınav hakkına
sahipsiniz. Sınav programınızda ilgili dersin alternatif sınav saatine bakarak sınavınıza
katılabilirsiniz.
Burada önemle dikkat edilmesi gereken husus, bir dersin birinci sınavına girip sınavı tamamla
butonuna basarak sınavını bitiren öğrencilerin, ilgili dersin alternatif sınavına katılamayacak
olmasıdır.

5. Çevrimiçi sınavlara yönelik öğrenci kılavuzu kısa süre içinde HARUZEM web sayfasında yer alacaktır.
B. Çevrimdışı (Ödevlendirme) Sınavlar
1. Çevrimdışı (ödevlendirme) sınavlarınız HARUZEM Öğrenme Yönetim Sistemi (MOODLEue.harran.edu.tr) üzerinden yapılacaktır.
2. Bölümünüz tarafından yayınlanan çevrimdışı sınav programını inceleyerek, ilgili dersinizin çevrimdışı
sınav gününde, sistem üzerinden öğretim elemanı tarafından verilen ödevinize erişebilirsiniz. Bu noktada
bir dersin ödevi, sınav programında belirtilen günde en geç saat 12.00’a kadar ilan edilecektir. Bu nedenle
ödevinizin saat 12.00’den önce henüz ilan edilmemiş olabileceği ihtimalini bilmeniz gerekmektedir.
3. Ödeviniz sistem üzerinden ilan edildiği anda sınav süresi başlamış olacaktır. İlan edilen bir ödev için
öğrenciler tarafından dosya yükleme süresi, öğretim elemanının tercihine göre en az 12 saat – en fazla 72
saat olacak şekilde bu aralıkta belirlenmiştir. Bu nedenle bir ders için ilan edilen ödevi incelerken, ödevin
öğrenci tarafından yükleneceği en son tarih ve saate bakmanız oldukça önemlidir. Öğretim elemanı
tarafından belirlenen ödev son yükleme süresinden önce, ödev dosyanızı sisteme yüklemeniz
gerekmektedir. Bir ödevin sınav süresi tamamlandığı anda öğrenci tarafından dosya yüklenmesi otomatik
olarak kapatılacaktır.
4. Ödevler öğretim elemanının belirleyeceği format doğrultusunda “word, excel, powerpoint, pdf dosyaları,
ses dosyaları, video dosyaları vb.” formatlarda hazırlanıp sisteme yüklenebilir.
5. Çevrimdışı sınavlarda belirlenen ödev süresi içerisinde, ödevini sisteme yüklemeyen öğrenciler için ikinci
bir final sınavı şansı yoktur. Bu öğrenciler ancak bütünleme sınavına katılabilirler.
6. Öğrenme Yönetim Sistemi’ne ödev yükleme kılavuzu kısa süre içinde HARUZEM web sayfasında yer
alacaktır.
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İlgili Linkler:
HARUZEM Web Sayfası
Çevrimiçi (Online) Sınavlar İçin Sınav İşlemleri Sistemi
Çevrimdışı (Ödevlendirme) Sınavlar İçin Öğrenme Yönetim Sistemi

http://haruzem.harran.edu.tr/
http://sis.harran.edu.tr/
http://ue.harran.edu.tr

