HUKUK FAKÜLTELERİNDE LİSANS EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
A- Akademik Kadro
1. Kadrolu asgari 8 öğretim üyesi için 16 puan;
•

İlave her kadrolu öğretim üyesi için 2 puan

2. Kadrolu asgari 6 araştırma görevlisi için 8 puan;
•

İlave her kadrolu araştırma görevlisi için 1 puan

3. Her bir öğretim elemanına düşen öğrenci sayısının en fazla 40 olması
durumunda 6 puan;
•

40’ın altındaki eksilen her beş öğrenci için ilave 2 puan

B- Kütüphane Olanakları / Fiziki Kapasite
5. Bağımsız hukuk kütüphanesi bulunması durumunda 2 puan
6. Her bir ulusal veya uluslararası hukuk veri tabanı/programı için 1 puan, azami
4 puan
7. Kurgusal duruşma salonuna sahip olma durumunda 2 puan

C- Eğitim Öğretim Faaliyetleri
8. Dahil olunan ve fiilen uygulanan her bir ulusal öğrenci/öğretim elemanı
değişim programı için 1 puan, Azami 3 puan
9. Dahil olunan ve fiilen uygulanan her bir uluslararası öğrenci/öğretim elemanı
değişim programı için 2 puan, azami 6 puan
10. Yabancı dilde zorunlu veya ihtiyari hazırlık eğitimi bulunması durumunda 3
puan,
11. Yabancı dilde açılan her bir hukuk dersi için 2 puan, azami 8 puan
12. Avukatlık hukuku dersinin açılması durumunda 2 puan
13. İnsan Hakları dersinin açılması durumunda 2 puan
14. Aşağıdaki derslerin açılması durumunda (her bir ders için 1 puan, azami 3
puan),
•

Mesleki sözlü ve yazılı dil kullanım becerisine yönelik ders,

•

Hukuk metodolojisi dersi,

•

Hukuk klinikleri (Farazi dava, önstaj, herkes için hukuk ve yurttaş kliniği
gibi) dersleri

•

Alternatif uyuşmazlık çözümü dersleri (arabuluculuk, tahkim ve
uzlaştırma vb. )

15. Mesleğe yönelik olmak üzere uygulamacıların verdiği her bir uygulamalı hukuk
dersi için 1 puan, azami 3 puan

D- Yayınlar ve Etkinlikler
16.ULAKBİM’de taranan Türkçe fakülte dergisinin olması durumunda 4 puan;
•

ULAKBİM’de

taranan

yabancı

dilde

fakülte

dergisinin

olması

durumunda 6 puan
•

SSCI ve SCI-Ex., AHCI’de taranan fakülte dergisinin olması durumunda
12 puan

17.İçinde bulunulan eğitim öğretim yılında gerçekleştirdiği en az 3 akademik
faaliyetini belgelemesi koşuluyla, üniversite bünyesinde hukuk alanında araştırma ve
uygulama merkezi, birimi veya enstitüsüne sahip olma durumunda; her biri için 2
puan, azami 6 puan
18.İçinde bulunulan eğitim öğretim yılında tek başına veya ortak olarak ulusal
ölçekte, danışma kurulu bulunan ve akademik nitelikte bildirilerin sunulduğu en az
üç bilimsel toplantı düzenlenmesi durumunda 3 puan
19.İçinde bulunulan eğitim öğretim yılında tek başına veya ortak olarak
düzenlenen uluslararası ölçekte, danışma kurulu bulunan, katılanların en az 1/3’ünün
yurtdışından geldiği ve akademik nitelikte bildirilerin sunulduğu her bilimsel toplantı
için 4 puan, azami 8 puan
20.İçinde bulunulan eğitim öğretim yılında öğrencilerinin hukuk alanında katıldığı
ulusal yarışmalar için 2 puan, azami 8 puan
21. İçinde bulunulan eğitim öğretim yılında gerçekleştirdiği en az iki akademik
nitelikli faaliyetini belgelemesi koşuluyla, hukukla ilgili her öğrenci kulübü veya
topluluğu için 2 puan, azami 6 puan
22. Fakülte tarafından akademik denetime tabi tutulması şartıyla; öğrenciler
tarafından

yönetilen,

makaleleri

öğrenciler

tarafından

yazılan

ve

üniversite/fakülte tarafından yayımlanan basılı veya elektronik hukuk dergisi
çıkarılması durumunda 2 puan

