T.C.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ*

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - (1) Bu yönerge, 17 Ağustos 2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren “İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği” kapsamında, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesinde
verilen lisans düzeyindeki eğitim-öğretim sınavlara ilişkin esasları düzenler.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, “İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu yönergede adı geçen;
a) Fakülte: Hukuk Fakültesi,
b) Kurul : Fakülte Kurulunu,
c) Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulunu İfade eder.
Öğrenim Süresi
MADDE 4 - (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Kayıtlı olduğu programı
başarı ile tamamlayan öğrencilere Hukuk Fakültesi lisans diploması verilir.
Derslere Devam ve Sınavlara Katılabilme
MADDE 5 - (1) Derslere devam zorunludur. Ders saatlerinin %30’undan fazlasına
katılmayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Devamsızlığın hesaplanmasında sağlık
raporu da dâhil olmak üzere öğrencinin mazereti dikkate alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle
başarısız sayılan öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılın son haftası içinde ilân edilir.
(2) Sınava girme şartlarını yerine getirip, genel sınavda ve bütünleme sınavında
başarısız olan öğrenciler bir sonraki yılda derslere devam şartı aranmaksızın arasınavlara
girmek kaydıyla o dersin yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılabilirler veya dersi tekrar
edebilirler. Bu durumda olan öğrenciler de ders kaydı yaptırmak zorundadırlar.
Sınavlar
MADDE 6 - (1) Bir dersten en az bir ara sınav yapılır. (Değişiklik: Üniversite
Senatosu’nun 21.10.2014 tarihli 2014/31-04 sayılı kararı) Ayrı ders niteliğindeki proje,
bitirme ödevi, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaların yarıyıl içi değerlendirmeleri
arasınav yerine geçebilir. Arsınav sonuçları, genel sınav döneminden önce ilan edilir.

(2) Bir yarıyıl okutulan derslerin genel sınavları o yarıyılın sonunda, iki yarıyıl
okutulan derslerin genel sınavları ikinci yarıyılın sonunda yapılır.
(3) (Değişiklik: Üniversite Senatosu’nun 12.01.2016 tarihli 2016/01-01 sayılı
kararı) Ara sınavda alınan notun %40’ı ile genel sınavda alınan notun %60’ı başarı notu belirler.
Genel Sınav puanı en az 50 (Elli) olmak şartıyla ders başarı notu 60 (Altmış) tır.

Eğitim-Öğretim Dönemleri
MADDE 7 - (1) Eğitim-Öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak ilgili
kurulların önerisi üzerine Senato bir dersin iki yarıyıl (yıllık) okutulmasına karar verebilir.
Yürürlük
MADDE 8 - (1) Bu yönerge, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından itibaren
uygulanmak üzere İstanbul Medipol Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 9 - (1) Bu yönerge hükümleri Hukuk Fakültesi Dekanı tarafından uygulanır.
* Üniversite Senatosu’nun 11/09/2012 tarih ve 2012/17-1 sayılı kararıyla kabul edildi.

