Bevándorlás
Tanulás
Tanulás - Egyetem
arab

.ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

német
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.

Beiratkozás

ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻘﺮﺭ
____________.

Ich möchte mich für den _____________ anmelden.

Jelentkezés képzésre

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

Grundkurs

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

Aufbaukurs

Képzés típusa

Képzés típusa

ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ

Doktorandenkurs

Képzés típusa

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ

Vollzeitkurs

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺟﺰﺋﻲ

Teilzeitkurs

ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

Onlinekurs

Képzés típusa

Képzés típusa

Képzés típusa

ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ
._________________ﻟﻤﺪﺓ

Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.

Csereidőszak hossza

ﻓﺼﻞ

ein Semester

Csereidőszak hossza
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Tanulás
ﻋﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ

ein Studienjahr

Csereidőszak hossza

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﻄﻼﺏ؟

Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?

Munkavállalás diákok részére

ﻫﻞ ﻋﻠﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ
ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ؟

Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente
selbst?

Dokumentumok

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?

Egyetemre való jelentkezéskor

ﻫﻞ ﺳﺘﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻋﺮﺽ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻲ؟

Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid
zusenden?

Hivatalos ajánlat

ﻫﻞ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ؟

Garantiert die Uni auch Wohnraum?

Szállás

ﻫﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ؟

Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?

Gyakornoki időszak

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﻄﺎﻟﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ؟

Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an
ihrer Uni studiert?

Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner
Bewerbung nachverfolgen?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﻠﺒﻲ؟
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ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟

Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?

Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ________________؟

Wie funktioniert das__________?

Érdeklődés a rendszerről

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

Kreditsystem

Rendszer típusa

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ

Benotungssystem

Rendszer típusa

ﻫﻞ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ؟

Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des
Austauschs?

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

ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟

Welche Lehrmethoden werden angewendet?

Érdeklődés a tanítási stílusról

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ___________________؟

Gibt es_____________?

Érdeklődés a tanítási stílusról

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ

Vorlesungen

Óra típusa

ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺑﺤﺚ

Seminare

ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

Tutorien

Óra típusa

Óra típusa

ﻣؤﺗﻤﺮﺍﺕ

Konferenzen

Óra típusa
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ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺼﻴﻒ؟

Welche Kurse bietet die Summer School an?

Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés

ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ؟

Wann finden die Prüfungen statt?

Vizsgaidőpontok

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ؟

Wo kann ich Informationen zum Kursangebot
bekommen?

Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?

Sportközpont felől való érdeklődés

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﺍﺩﻱ
ﻃﻼﺑﻴﺔ؟

Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?

Diákegyesületekhez való csatlakozás

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ
]ﻣﺪﻳﻨﺔ[؟

Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in
[Stadt]?

A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam
arab

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺪﺭﺳﺘﻜﻢ؟

német
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?

Nyelvkurzusok felől való érdeklődés

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﺍﻱ؟

Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu
prüfen?

Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés
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ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﻀﺮﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻲ؟

Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige,
die ich belege, nicht die Richtige ist?

Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻭﺻﻒ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ؟

Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?

Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻷﻋﻈﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ؟

Wie viele Plätze hat die Klasse?

Maximális résztvevők számának megkérdezése

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ؟

Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?

Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés

ﻫﻞ ﺗﻨﻈﻤﻮﻥ ﺭﺣﻼﺕ؟

Organisieren Sie auch Exkursionen?

Kirándulások felől való érdeklődés

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮﻥ؟

Welche Programme bieten Sie an?

Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak
arab

ﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻡ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

német
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.

Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Welche Organisationen können mein Studium
finanzieren?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻲ؟
ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
._______________________ﺃﺟﻞ

Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.

Anyagi támogatás kérése
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ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

Studiengebühren

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

Lebenshaltungskosten

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

Kinderbetreuung

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ؟

Welche Stipendien gibt es?

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése
arab

.[ﺃﻭﺩ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ]ﺑﻠﺪ

német
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land]
verifizieren lassen.

Külföldi diploma elfogadtatása

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟

Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für
[Sprache]?

Hiteles fordítók felől való érdeklődés

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ؟

Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?

Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról
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