Çünkü derslerin en az %30’unun İngilizce okutulduğu ilk
ve tek devlet hukuk fakültesidir.

Hukuk eğitiminde İngilizce önemli midir? EVET;
Hukuk akademisyeni olmak için yabancı dil ön koşuldur.
Uluslararası şirketler, hukuk İngilizcesi olan avukatlar aramaktadır.
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İngilizce, merkezi yerlerde hakim savcı olarak görev almak için tercih
gerekçesidir.
Hukuka evrensel bakabilmek için yabancı dil gereklidir.

Çünkü 5 yarıyıl hukuk Almancası ve Osmanlıca hukuk metinleri
okutulmaktadır.

Çünkü öğrencinin gerçek hukuki sorunlara çözüm ürettiği imkânlar vardır.

Mülteci hukuk kliniği
Göçmen hukuk kliniği
Arabuluculuk hukuk kliniği

Çünkü öğrenci ulusal uluslar arası farazi dava yarışmalarına katılabilmektedir.

NEDEN
AYBU
HUKUK?

Vis moot court
Tüketici Farazi Dava yarışması
2017 yılı Türkiye birincisi sahibi
İstac Tahkim Farazi Dava yarışması
2017 yılı özel ödül sahibi
2018 yılı Türkiye üçüncüsü
2017-2018 yılı geleceğin tahkim avukatı ödülü

Çünkü hukuk sanat ve edebiyatla kaynaştırılmaktadır.
Hukuk temalı film okumaları
Kısa film yarışmaları
Hukuk temalı kitap okumaları
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Çünkü uygulama dersleri vardır.
Law and Practice
Moot court
Legal clinic

Çünkü iki tane uluslar arası dergisi olan Türkiye’deki 3 hukuk fakültesinden birisidir.

Yıldırım Beyazıt Hukuk Fakültesi Dergisi (YBHD)
Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi (TFM)

Çünkü aktif ve devamlı ulusal ve uluslar arası akademik etkinlikler düzenlemektedir.
150’e yakın Çarşamba seminerleri
“10.Yılında 4857 Sayılı İş Kanunu Uygulama Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu”,
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“Tarihsel Veriler Temelinde 100. Yılında 1915 Olaylarına Hukuki Bakış”
“12. Genç Ceza Hukukçuları Kongresi”,
“Hukuk ve Toplumsal Gerçeklik Sempozyumu”
Ticaret Hukuku Sempozyumları ve diğerleri

Çünkü çok sayıda lisansüstü programa sahiptir
Özel hukuk ve kamu hukuku tezli ve tezsiz yüksek lisans
Özel hukuk ve kamu hukuku doktora programı
Sağlık hukuku yüksek lisans programı
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Fikri mülkiyet doktora programı
Adalet akademisi protokolü ile hakim savcı adaylarına tezsiz yüksek
lisans eğitimi

Çünkü Ankara’nın merkezinde modern binalarda eğitim imkanına sahiptir.
Amfiler
Kurgusal duruşma salonu
Yerleşkede kütüphane
Voleybol, futbol ve basketbol sahaları
Masa tenisi, langırt salonları
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Saklı bahçe

Çünkü fakültemizi ilk üç sırada kazanan öğrencilerimize ödüller verilmektedir.

Çünkü uluslararası işbirlikleri vardır
32 hukuk fakültesi ile Erasmus antlaşması
13 hukuk fakültesi ile Mevlana anlaşması

