Bevándorlás
Tanulás
Tanulás - Egyetem
arab

.ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

finn
Haluaisin hakea yliopistoon.

Beiratkozás

.____________ ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻘﺮﺭ

Haluan hakea ________.

Jelentkezés képzésre

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

kandidaatin ohjelmaan

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

jatko-opintoihin

Képzés típusa

Képzés típusa

ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ

tohtorin ohjelmaan

Képzés típusa

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ

täysiaikaiseen ohjelmaan

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺟﺰﺋﻲ

osa-aikaiseen ohjelmaan

Képzés típusa

Képzés típusa

ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

verkossa käytävään ohjelmaan

Képzés típusa

ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ
._________________ﻟﻤﺪﺓ

Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.

Csereidőszak hossza

ﻓﺼﻞ

lukukauden

Csereidőszak hossza
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Tanulás
ﻋﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ

lukuvuoden

Csereidőszak hossza

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻄﻼﺏ؟

Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?

Munkavállalás diákok részére

ﻫﻞ ﻋﻠﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﻧﺴﺦ
ﻣﻨﻬﺎ؟

Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit
vai kopiot?

Dokumentumok

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?

Egyetemre való jelentkezéskor

ﻫﻞ ﺳﺘﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻋﺮﺽ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻲ؟

Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?

Hivatalos ajánlat

ﻫﻞ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ؟

Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?

Szállás

ﻫﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ؟

Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?

Gyakornoki időszak

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﻄﺎﻟﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ؟

Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa
yliopistollenne jotakin opiskelusta?

Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﻠﺒﻲ؟

Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?

Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟

Mitä kielitaitoja vaaditaan?

Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
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ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ________________؟

Miten _______ -järjestelmä toimii?

Érdeklődés a rendszerről

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

opintopiste

Rendszer típusa

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ

arvosana

Rendszer típusa

ﻫﻞ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ؟

Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista
opinnoistani?

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

ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟

Minkälainen opetustyyli teillä on?

Érdeklődés a tanítási stílusról

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ___________________؟

Onko teillä ________?

Érdeklődés a tanítási stílusról

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ

luentoja

Óra típusa

ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺑﺤﺚ

seminaareja

Óra típusa

ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

pienryhmäopetusta

Óra típusa

ﻣؤﺗﻤﺮﺍﺕ

konferensseja

Óra típusa

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺼﻴﻒ؟

Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?

Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
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Koska tentit ovat?

ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ؟
Vizsgaidőpontok

Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?

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

Onko yliopistolla liikuntatiloja?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟
Sportközpont felől való érdeklődés

Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﺍﺩﻱ ﻃﻼﺑﻴﺔ؟
Diákegyesületekhez való csatlakozás

Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa]
arviolta?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ]ﻣﺪﻳﻨﺔ[؟
Tanulás - Nyelvtanfolyam
arab

finn
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?

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

Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni
arvioimiseksi?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﺍﻱ؟
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés

Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea
minulle?

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؟

Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?

Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
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Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?

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

Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?

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

ﻫﻞ ﺗﻨﻈﻤﻮﻥ ﺭﺣﻼﺕ؟

Järjestättekö te myös ekskursioita?

Kirándulások felől való érdeklődés

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮﻥ؟

Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?

Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak
arab

ﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻡ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

finn
Haluaisin tietää lisää opintojen
rahoittamismahdollisuuksista

Finanszírozási költségek felől való érdeklődés

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻲ؟

Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?

Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat

ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
._______________________ﺃﺟﻞ

Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.

Anyagi támogatás kérése

ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

lukukausimaksut

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

elinkustannukseni

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

lastenhoito

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

Millaisia stipendejä on saatavilla?

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése
arab

.[ﺃﻭﺩ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ]ﺑﻠﺪ

finn
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni
[maassa].

Külföldi diploma elfogadtatása

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟

Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?

Hiteles fordítók felől való érdeklődés

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ؟

Mistä saan hyväksilukutodistuksen?

Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról

Oldal 6
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