
 
 

2018-2019 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI 

BAŞVURU 
KOŞULLARI 

1. Öğrencinin KHAS bünyesinde, örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde 
(birinci, ikinci veya üçüncü kademe) tam zamanlı kayıtlı öğrenci olması 

2. Lisans öğrencileri için 1.sınıfı başarıyla bitirmiş olması 
3. Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için 1. Dönem içerisinde başvurabilirler 
4. Birinci kademe (lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının 

en az CGPA 2.20/4.00 olması  
5. İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü (doktora) kademe öğrencilerinin kümülatif 

akademik not ortalamasının en az CGPA 2.50/4.00 olması 
6. Öğrenim hareketliliği için, öğrencinin faaliyeti gerçekleştireceği dönemde 

yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması (her dönem için 30 ECTS) edilmiş olması 
(minimum koşulları sağlayan Kabul Mektubu gerekli) 

7. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) 
döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni 
faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi 

BAŞVURU 
TARİHLERİ 

Başlangıç: 24 Eylül 2018 09:00  
Bitiş: 8 Ekim 2018 18:00 

BAŞVURU ŞEKLİ 1. SPARKS üzerinden ONLINE başvuru.  
Başvuru Linki: 
https://sparks.khas.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/shells/abap/FioriLaunchpad.ht
ml?sap-client=400 

2. Online başvuru sonrası Erasmus Bölüm Temsilcisine teslim edilmesi gereken 
evraklar 

a. Sparks başvuru formu,  
b. Transkript  
c. Gerekli olduğu takdirde yabancı dil yeterlilik sınav belgesi  

YABANCI DİL 
YETERLİLİK 

Başvuru yapan tüm öğrenciler Kadir Has Üniversitesi İngilizce Destek Birimi’nin 
belirlemiş olduğu aşağıda yer alan minimum İngilizce yeterlilik kriterlerinden birini 
sağlamak zorundadırlar: 

 EL 101-102: CB 

 EL 201-201: CC  

 Toefl IBT:  78 

 YDS, E-YDS, YÖKDİL: 65  

 CAE: 160 

 CPE: 160 

 PTE Akademik: 60 

 4 yıllık Türkçe bölümlerde eğitim alan öğrenciler için İYS: 60 

Not 1: EL Kodlu derslerden öğrencilerin aldıkları son 2 ders dikkate alınacaktır. 

Not 2: Coventry Üniversitesi 1 senelik başvurular için 6,5 ELTS istemektedir bazı 
durumlarda özel sözlü sınav alınmaktadır 

DEĞERLENDİRME  Akademik başarı düzeyi: %50 (100'lük sistem) 

 Dil seviyesi: %50 (100'lük sistem) 

 Şehit ve gazi çocuklarına (belgelendirmek koşulu ile): +15 puan 

https://sparks.khas.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/shells/abap/FioriLaunchpad.html?sap-client=400
https://sparks.khas.edu.tr/sap/bc/ui5_ui5/ui2/ushell/shells/abap/FioriLaunchpad.html?sap-client=400


 
 

 Özel ihtiyaç sahibi öğrencilere (belgelendirmek koşulu ile): +10 puan 

 Daha önce aynı öğrenim kademesinde yararlanılan her faaliyet için (hibeli 
veya hibesiz): -10 

 Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 

 Daha önce faaliyet gerçekleştirmek üzere seçildiği halde tanınan süre içinde 
feragat bildiriminde bulunmayan öğrenciler: -10 

 Aynı dönem iki faaliyet için başvuran adaylar: -10 
o Hangi faaliyet türünden puan kesintisi yapılacağı konusunda öğrenci 

tercihini dilekçe ile belirtecektir 

KONTENJAN Kontenjan bilgisi için başvuru kısmında yer alan “Güncel Kontenjan Listesi” dosyasına 
bakınız. 

HİBE Ülkelere göre verilen hibe miktarları için ilgili dokumana bakınız.  
 
Not: Üniversite yönetimi gereği tüm öğrenciler tek dönemlik hibelendirilecektir. 

İLETİŞİM Erasmus ve AB Programları Birimi 
erasmus@khas.edu.tr  
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