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HUKUK 
FAKÜLTESİ 
Analitik, objektif ve sorgulayıcı düşünme 
becerileri sunan nitelikli hukuk eğitimi



MİSYON
Çağdaş hukuk anlayışında, meşruiyet-yasallık, 
hak-yükümlülük, özgürlük-sorumluluk ile birey ve 
toplumun özgür, huzurlu yaşam hakkı arasındaki 
dengenin gözetilmesini önemseyen; vatandaşlar ile 
devlet, kurumlar ile bireyler arasındaki ilişkileri karşılıklı 
hak ve yükümlülükler çerçevesinde düzenleyen yasal 
normların uygulanmasındaki rolünü  özümseyen, 
bilim ve teknolojiyi kullanan, araştıran, etik ve insani 
değerlere saygılı, mesleki bilgi ve beceriyi, öğrenme 
odaklı çalışma alışkanlığını kazanmış, bilgili ve 
yetenekli Hukukçular yetiştirmektir. 

VİZYON
Alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, ulusal ve 
uluslararası çevrelerde tanınan, alanı ile ilgili plan ve 
politikalar oluşturulurken danışılan, Ankara Medipol 
Üniversitesi’nin bir parçası olmanın gururunu taşıyan 
lider bir fakülte olmaktır.  

AKADEMİK KADRO
Geleceğin hukukçularını ve bilim insanlarını 
yetiştiren, her biri alanının güçlü isimlerinden oluşan 
akademisyen kadromuz, farklı eğitim ekollerini 
benimsemiş, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış 
öğretim elemanlarından oluşmaktadır. 

HAZIRLIK PROGRAMI
Türkçe bölümlere kayıt olan öğrencilerimiz de isteğe 
bağlı olarak hazırlık eğitiminden yararlanabilmektedir.

Bütünleşik Program 
Lisans eğitimi döneminin ilk iki yılında başarı 
kriterlerini sağlayan öğrencilerimiz lisans ile bütünleşik 
olarak yükseklisans ve/veya doktora programına 
başlayabilmekte, kariyer hedeflerine daha kısa sürede 
ulaşabilmektedir. 

Medipol Eğitim Vakfı (MEV) Bursu
ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Seçme Sınavında  
ilk 1000’e giren öğrencilere ve yıl içerisindeki eğitimde 
başarı gösteren öğrencilere durumlarına özel başarı 
bursları ve yurtdışında yabancı dil eğitim destekleri 
verilmektedir. Diğer burs ve indirim olanakları 
hakkında da üniversitemizin web sayfasından bilgi 
alınabilmektedir. 



FAKÜLTE OLANAKLARI

Derslikler
Dersliklerimizde günümüz teknolojisine uygun olarak 
akıllı tahta ve projeksiyon cihazları bulunmaktadır. 

Bilgisayar laboratuvarı

60 bilgisayara sahip bir bilgisayar laboratuvarı 
bulunmaktadır.

Seminer salonu

Toplantı ve seminer salonları mevcuttur.

Kütüphane

Ankara Medipol Üniversitesi Merkez 
Kütüphanesi’nden yararlanılmaktadır.

Sosyal ve sportif etkinlikler ile kulüp ve 
toplulukları

Öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık 
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın öğrencilere 
sunduğu sosyal, sportif, kültürel, danışma ve rehberlik 
faaliyetlerinden yararlanabilmektedir. 



Kafeterya ve yemekhane olanakları

Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 
Dairesi Başkanlığı Beslenme Birimi, üniversitemizin 
tüm öğrencileri için öğle yemeği hizmetini organize 
etmektedir. Okulumuzun yemekhane hizmetinden 
yararlanmak isteyen öğrencilerin özellikleri dikkate 
alınarak, onların enerji ve besin ögesi ihtiyaçlarını 
karşılayacak, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine 
uygun ve mevsim özelliklerini göz önünde bulunduran 
günlük menüler oluşturulmaktadır.

ERASMUS
Fakültemizin Avrupa Birliği Socrates/Erasmus öğrenci 
değişim programları çerçevesinde çeşitli üniversitelerle 
karşılıklı anlaşma çalışmaları devam etmektedir. 
Amacımız, öğrencilerimizin değişik kültürlerle 
tanışmasına destek sağlamaktır.
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