Bevándorlás
Tanulás
Tanulás - Egyetem
arab

.ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

cseh
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.

Beiratkozás

.____________ ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻘﺮﺭ

Rád/a bych se zapsal/a na _____________.

Jelentkezés képzésre

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

bakalářské studium

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

postgraduální studium

Képzés típusa

Képzés típusa

ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ

doktorské studium

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ

prezenční studium

Képzés típusa

Képzés típusa

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺟﺰﺋﻲ

kombinované studium

Képzés típusa

ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

online

Képzés típusa

ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ
._________________ﻟﻤﺪﺓ

Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu
___________.

Csereidőszak hossza

ﻓﺼﻞ

(jeden) semestr

Csereidőszak hossza
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ﻋﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ

celý akademický rok

Csereidőszak hossza

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻄﻼﺏ؟

Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?

Munkavállalás diákok részére

ﻫﻞ ﻋﻠﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﻧﺴﺦ
ﻣﻨﻬﺎ؟

Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být
originální dokumenty?

Dokumentumok

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?

Egyetemre való jelentkezéskor

ﻫﻞ ﺳﺘﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻋﺮﺽ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻲ؟

Pošlete mi formální nabídku ke studiu?

Hivatalos ajánlat

ﻫﻞ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ؟

Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?

Szállás

ﻫﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ؟

Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?

Gyakornoki időszak

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﻄﺎﻟﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ؟

Musím jako výměnný student platit školné?

Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﻠﺒﻲ؟

Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?

Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟

Jaké jsou jazykové požadavky?

Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
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ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ________________؟

Jaký je ____________ systém?

Érdeklődés a rendszerről

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

kredity

Rendszer típusa

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ

známkování

Rendszer típusa

ﻫﻞ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ؟

Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?

Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén

ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟

Jaké vyučovací metody jsou používány?

Érdeklődés a tanítási stílusról

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ___________________؟

Jsou tam _____________ ?

Érdeklődés a tanítási stílusról

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ

přednášky

Óra típusa

ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺑﺤﺚ

semináře

Óra típusa

ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

konsultace

ﻣؤﺗﻤﺮﺍﺕ

konference

Óra típusa

Óra típusa

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺼﻴﻒ؟

Jaké předměty nabízí letní škola?

Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés

Oldal 3

23.05.2019

Bevándorlás
Tanulás
Kdy jsou zkoušky?

ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ؟
Vizsgaidőpontok

Kde mohu najít informace o všech dostupných
předmětech?

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ؟
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése

Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟
Sportközpont felől való érdeklődés

Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﺍﺩﻱ ﻃﻼﺑﻴﺔ؟
Diákegyesületekhez való csatlakozás

Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ]ﻣﺪﻳﻨﺔ[؟

A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam
arab

cseh
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺪﺭﺳﺘﻜﻢ؟
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés

Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého
jazyka?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﺍﻱ؟
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés

Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou
právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ
ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﻀﺮﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻲ؟
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻭﺻﻒ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ؟

Nabízíte detailní popis kurzu?

Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
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Jaký je maximální počet studentů ve třídě?

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻷﻋﻈﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ؟
Maximális résztvevők számának megkérdezése

Jaké vybavení máte ve vaší škole?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ؟
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés

ﻫﻞ ﺗﻨﻈﻤﻮﻥ ﺭﺣﻼﺕ؟

Pořádáte exkurze?

Kirándulások felől való érdeklődés

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮﻥ؟

Jaké programy nabízí vaše škola?

Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak
arab

ﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻡ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

cseh
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o
stipendium.

Finanszírozási költségek felől való érdeklődés

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻲ؟

Jaké organizace mohou financovat moje studia?

Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat

ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
._______________________ﺃﺟﻞ

Potřebuji finanční podporu pro ____________.

Anyagi támogatás kérése

ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

školné

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

životní náklady

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

péče o dítě

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
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ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ؟

Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése
arab

.[ﺃﻭﺩ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ]ﺑﻠﺪ

cseh
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].

Külföldi diploma elfogadtatása

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟

Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří
překládají v [název jazyka]?

Hiteles fordítók felől való érdeklődés

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ؟

Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?

Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról

Oldal 6
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

23.05.2019

