Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye’nin en
genç devlet üniversitelerinden birisidir. Temel hedef
ve felsefe olarak “Hukukun üstünlüğünü özümsemiş,
hakkaniyetli ve adaletli hukukçular” yetiştirmeyi benimsemiş olan Fakültemizde, ülkenin farklı Üniversitelerinde görev yapmış, ancak burada bir araya gelmiş akademisyenlerle birlikte, geleceğe yön verecek
değerli hukukçu adaylarını arıyoruz. Bugün için ülkemizde 100’e yakın hukuk fakültesi bulunmaktadır.
Ama bizim farklılığımız; her biri alanında deneyim sahibi, yurt içi ve yurt dışı tecrübeye sahip akademisyen
arkadaşlarımızla ve öğrencilerimizle birlikte, sıcak ve
samimi bir ortamda; hukuk hayatında, ülkenin geleceğinde belirleyici, etkin ve yol gösterici olmaya aday
olduğumuzdur. Bu amaca ulaşabilmek için akademisyen kadromuz; öğrenci odaklı hizmet vermektedir.
Bizler, kendi varlığımızın, bizi tercih edecek olan sizlere bağlı olduğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla, sizin
başarınız bizim başarımız; sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur. Bunun sağlanması için ne
yapılması gerekiyorsa, sınırları da zorlanarak hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Günümüzde yabancı dil
ve özellikle İngilizcenin küreselleşen dünyada iletişim açısından ne kadar önemli olduğu herkesçe
bilinmektedir. Bu nedenle biz, bir yıllık hazırlık eğitiminin yararlı olacağını düşünerek, hazırlık sınıfını zorunlu olarak uygulamaktayız. Orta öğretimin meselesi olan dil problemini, hazırlık eğitimi ile
gideriyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de İngilizce eğitim veren ilk devlet üniversitesi hukuk fakültesiyiz.
Bu anlamda, öğrencilerimizi Erasmus kapsamında yurtdışına göndermeye teşvik ediyor, uluslararası
nitelikli organizasyonlara öğrencilerimizin katılımı için tüm kaynak ve gayretimizi seferber ediyoruz.

Beşinci dönemden itibaren Hukuk Almancası ve Osmanlıca Metin Okuma Derslerini de öğrencilerimizin istifadesine sunmaktayız. Böylelikle ikinci bir dil öğrenme imkanı yanında, Osmanlıca metinlerinin okunması da mümkün olabilmektedir.

Hukuk klinikleri uygulaması ile öğrencilerimize teori ile pratiği birleştirme imkanını sağlıyoruz.
Çok genç bir Fakülte olmamıza rağmen, YBHD (Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi) ile TFM (Ticaret ve
Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi) adlı süreli yayınları çıkarmış bulunuyoruz. Bunun yanısıra, Viyana’da
23. sü düzenlenen Willem C. Vis uluslararası farazi tahkim yarışmasına bu konuda uzman olan öğretim üyelerimiz ile birlikte öğrencilerimizin katılımını sağlamış bulunuyoruz.

Hukuk eğitimine farklı bir bakış, öğrenci odaklı eğitim, pratik ile teoriğin birleştirilmesi, uluslararası
tecrübe, yabancı hocalardan eğitim alma tercihiniz ise, sizi Yıldırım Beyazıt Hukuka bekliyoruz.

Kalınız sağlıcakla…
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