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%30 İngilizce Program

Hukuk Eğitimini
Güçlü İsimlerden Al
Analitik düşünme yeteneği güçlü olan, uyuşmazlıklara
farklı açılardan bakan ve farklı çözümler üretebilen
hukukçular yetiştirmenin temel koşullarından biri
de zengin bir akademik kadroya sahip olmaktır. Bu
kapsamda alanında güçlü akademisyenler kadromuzla
%30 İngilizce eğitim vererek yetiştirdiğimiz çağdaş
hukukçularla, adaletin gerçekleşmesine farklı açılardan
katkı sunuyoruz. Hedeflerimizi sadece derslerle değil,
dersler dışında hazırladığımız eğitim programlarıyla da
destekliyoruz. Böylece öğrencilerimizin daha öğrencilik
yıllarında uzmanlaşma yolunda küçük de olsa bir adım
atmalarını sağlıyoruz.

Sertifika Programları ile
Alanını Belirle
Öğrencilerimizin uzmanlaşacakları alanı öğrencilik
yıllarından belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla
Sağlık Hukuku Sertifika Programı gibi programların
yanında, öğrencilerimizin gerek hakim, savcı gerekse
avukat olarak meslek hayatına başladıklarında, meslek
hayatına daha kolay uyumlarının sağlanması amacıyla
müvekkil ile görüşme, herhangi bir alanda dilekçe
yazılmasının esasları, savunma hakkının sınırları gibi
uygulamaya yönelik bir çok konuda Uygulamalı Hukuk
Meslekleri Eğitimi veya Uygulamalı Avukatlık Hukuku
gibi sertifika programlarımız da mevcut.

Mezunlarımız Nerede?
Rüveyda Gündüz
(Araştırma Görevlisi)
“Hukuk eğitimimi, bize saf bilgi
ezberletmek yerine hukukun felsefesini
aşılayan hocalarımızdan aldığım için
kendimi çok şanslı hissediyorum.
Birikimli hocalarımızın bende bıraktığı etki ile hayalini
kurduğum akademisyenliğin ilk adımını araştırma
görevlisi olarak attım. Bu mesleği, mezunu olduğum
fakültemde icra ediyor olmak ise ayrıca gurur verici.”
Sena Tabak
(Avukat)
“Hayalimdeki mesleği icra etmek için
Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesini
tercih ettiğimden dolayı mutluluk
duyuyorum. Tercihimin ne kadar doğru
olduğunu meslek hayatımda karşılaştığım sorunları
rahatlıkla çözerken daha iyi anlıyorum. Fakülteden
mezun olsam da değerli hocalarımızın desteğini her
zaman yanımda hissediyorum.”
Mehmet Fatih Doğan
(Cumhuriyet Savcısı)
“2016 yılında mezun olduğum Medipol
Üniversitesi Hukuk Fakültesinin bir
ferdi olmaktan mutluluk duyuyorum.
Halihazırda kariyerimi Cumhuriyet
Savcısı olarak sürdürüyorum. Medipol’ü tercih etmem
ve bugün bu mesleği icra etmem; üniversitemizin
özgün ve özgürlükçü bir anlayışa sahip akademik
kadrosunun sayesinde oldu.”
Oğuzhan Şener
(Sulh Ceza Hâkimi)
“Medipol Üniversitesi Hukuk
Fakültesini alanında uzman ve başarılı
akademik kadrosunun varlığı sebebiyle
tercih ettim. Nitekim şu an Sulh
Ceza Hâkimi olarak görevimin başında olmamda bu
kadronun varlığı ve aldığımız eğitimin niteliği etkili
oldu. Medipol Hukuk Fakültesi mezunu olarak büyük
bir gurur ve mutluluk duyuyorum.”

Akademik Kadro
İstanbul Medipol Üniversitesinin kurumsal kimliği,
her biri alanının güçlü isimlerinden oluşan akademik
kadrosu, öğrencilerin tercihinde önemli rol oynuyor.
Pek çoğu alanının duayeni olan hocaların yanında genç
ve dinamik bir akademik kadro ile özel seminerler
ve atölye çalışmaları yapma şansına erişen Hukuk
Fakültesi öğrencileri geleceğin donanımlı hukukçuları
olarak mezun oluyor.
Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu
Dekan
Hedefimiz öğrencilerimize belli hususları
“ezberleterek
hukuku öğretmek olmayıp
öğrencilerimizin hukuku araştırarak, tartışarak, sorarak
ve sorgulayarak öğrenmelerini ve böylece çağdaş
hukuk nosyonuna sahip olmalarını ve de değişen
gelişen teknolojinin hukuka yansımalarına ayak
uydurabilmelerini sağlamak.
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İngilizce Hukuk Eğitimiyle
Dünyaya Açıl!
Hukuk eğitiminin bir kısmını, özellikle seçimlik
dersleri, İngilizce anlatarak öğrencilerimize akıcı bir
hukuk İngilizcesi eğitimi veriyor, böylece onları hem
yurt içi hem yurt dışı hukuk pratiğine hazırlıyoruz.
Bu kapsamda öğrencilerimize bir yıllık zorunlu
hazırlık eğitimi veriyoruz. Eğitim dili %30 İngilizce
olan Fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin
uluslararası alanda da takip edip yönetebilecek
hukukçular olmalarını, yurt dışında lisansüstü
eğitime devam etmelerini ve yurtdışında baro
sınavlarına girebilmelerini sağlıyoruz. Ayrıca diğer
ülkelerden çeşitli üniversitelerin hukuk fakülteleri ile
yaptığımız Erasmus anlaşmaları ve ikili anlaşmalarla
öğrencilerimizin yurt dışı deneyimi edinmelerini
amaçlıyoruz. İstekli öğrencilerimizi özellikle
uluslararası sanal dava yarışmalarına katılmaları
konusunda destekleyerek onları meslek hayatına
hazırlıyoruz.

Fakültemiz Avrupa Hukuk
Fakülteleri Birliği Üyesi
Fakültemizin, Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliğine
(European Law Faculties Association) üyeliği bulunuyor.
Birlik, hukuk eğitiminde reform süreçlerini koordine
ederek, üniversiteler arası iş birliğini sağlayarak hukuk
eğitiminin Avrupalılaşması yönünde faaliyet gösteriyor.
1995’te kurulan ve uluslararası statüye sahip olan Birlik,
her yıl üyelerinin katılımıyla konferanslar düzenleyerek,
hukuk eğitiminin farklı yönlerine dair konuların
tartışılması için platformlar oluşturuyor.

Çağdaş Hukuk Anlayışı
Çağdaş hukuk anlayışında; meşruiyet-yasallık,
hak-yükümlülük, güvenlik ile bireyin özgür yaşam hakkı
arasındaki denge önemli bir yer tutuyor. Hukukçuyu,
“birey ile devlet, kurumlar ile bireyler, birey ile birey
arasındaki ilişkileri, karşılıklı hak ve yükümlülükler
çerçevesinde düzenleyen normların adil bir şekilde
uygulanmasında rol alan, hukuk devleti ilkelerine bağlı
ve insan haklarına saygılı kişi” olarak tanımlayan çağdaş
yaklaşımı esas alarak, hukuk devleti ilkelerine bağlılık
ve temel haklara saygı sonucunu doğuracak eğitim
vermek temel ilkemizi oluşturuyor.

Hukuk Klinikleri
Hukuk kliniği uygulamamız ile öğrencilerimizin
cezaevlerinde hükümlülerle bir araya gelmelerini,
onlara eğitim vermelerini sağlıyor; böylelikle hükümlü
psikolojisini anlamalarını, sosyal sorumluluk sahibi
olmalarını ve bir nebze de olsa hükümlülerin
rehabilitasyonuna katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
Öğrencilerimizden Serra Özsezginer, Maltepe Çocuk
ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gönüllü
olarak hükümlü çocuklara İngilizce dersi verdi.
Özsezginer deneyimini şöyle ifade ediyor: “Cezaevi
ziyaretlerim sırasında hükümlü psikolojisini biraz da
olsa anlayabildim ve bu noktada dışarıdan biri ile,
odak ve konsantrasyon gerektiren ders dinlemek
bile olsa, iletişim kurmanın hükümlüler için ne kadar
önemli ve değerli olduğunun farkına vardım. Aynı
zamanda cezaevi ziyaretleri noktasında artık herhangi
bir tereddütümün kalmaması, projenin bana en büyük
katkılarından biri.”

UZMANLAŞTIRAN HUKUK
EĞİTİMİ İÇİN 5 MERKEZ
1. Biohukuk UAM
İnterdisipliner bir yaklaşımla sağlık alanında meydana
gelen gelişmelerin hukuktaki etkilerini incelen
merkezimizde, Türkiye açısından takip edilmesi
gereken politikaların belirlenmesi ve temel hukuki
düzenlemelerin yapılmasında aktif rol alınması
planlanıyor.

2. Bilişim Hukuku UAM
Bilişim hukuku, iletişim/internet teknolojileri ve
hukuk alanlarıyla ilgili interdisipliner bir bilim alanı.
Merkezimiz bu alandaki uzman hukukçu eksikliğini
gidermeyi, ülke açısından alanındaki temel sorunları ve
politikaları ülke gündemine taşımayı hedefliyor.

3. Milletlerarası Hukuk ve
Dış Politika UAM
Merkezimizin Milletlerarası Hukuk ve Dış Politika
alanlarında Türkiye açısından takip edilmesi gereken
politikaların belirlenmesi ve alanındaki temel hukuki
düzenlemelerin yapılmasında aktif rol üstlenmesi
planlanıyor.

4. İlaç ve Sağlık Hukuku UAM
Merkezimiz ilaç ve sağlık sektörlerindeki kurum ve
kuruluşlar, profesyoneller, sivil toplum örgütleri ile
ilaç ve sağlık hukuku alanında bilimsel araştırmalar
sürdüren araştırmacı ve akademisyenler arasında iş
birliğini sürekli kılacak bir üniversite sanayi platformu
oluşturmayı hedefliyor.

5. Hukuk Tarihi UAM (MÜHTAM)
Merkezimiz yurt içinde ve yurt dışında Umumi
Hukuk Tarihi, Türk Hukuk Tarihi ve İslam Hukuk
Tarihi alanlarında araştırmalar yapmayı, çalıştaylar
ve seminerler organize etmeyi, yayımlanmış eserleri
derlemeyi amaçlıyor.

Lisansüstü Eğitim
Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Hukuku,
Özel Hukuk ve Sağlık Hukuku alanında
yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci
kabul ediliyor. Türkiye’de ilk kez Üniversitemizde
açılan Sağlık Hukuku Programına avukat ve hekimlerin
yanı sıra hâkim ve savcılar da yoğun ilgi gösteriyor.

Hukuk Fakültesi Dergisi
Fakültemizin 2014 yılından beri yılda iki kez yayımladığı
hakemli “Hukuk Fakültesi Dergisi” TÜBİTAK Ulusal
Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından
oluşturulan TR Dizin’de taranan hukuk dergileri
arasında yer alıyor. Dergimiz ayrıca birçok uluslararası
veritabanı ve indekse de taranıyor.
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