Bevándorlás
Tanulás
Tanulás - Egyetem
arab

.ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

svéd
Jag vill anmäla mig till universitetet.

Beiratkozás

ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻘﺮﺭ
____________.

Jag vill anmäla mig till en ___________.

Jelentkezés képzésre

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

kandidatkurs

Képzés típusa

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

avancerad kurs

ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ

doktorandkurs

Képzés típusa

Képzés típusa

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ

fulltidskurs

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺟﺰﺋﻲ

deltidskurs

ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

onlinekurs

Képzés típusa

Képzés típusa

Képzés típusa

ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ
._________________ﻟﻤﺪﺓ

Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.

Csereidőszak hossza

ﻓﺼﻞ

en termin

Csereidőszak hossza
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ﻋﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ

ett läsår

Csereidőszak hossza

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻠﻄﻼﺏ؟

Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?

Munkavállalás diákok részére

ﻫﻞ ﻋﻠﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ
ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ؟

Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av
originaldokumenten?

Dokumentumok

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

Vilka är behörighetskraven för universitetet?

Egyetemre való jelentkezéskor

ﻫﻞ ﺳﺘﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻋﺮﺽ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻲ؟

Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?

Hivatalos ajánlat

ﻫﻞ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ؟

Garanterar universitetet boende?

Szállás

ﻫﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ؟

Innefattar kursen en praktikperiod?

Gyakornoki időszak

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﻄﺎﻟﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ؟

Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på
ditt universitet?

Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﻠﺒﻲ؟

Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?

Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟

Vilka är språkkraven?

Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
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ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ________________؟

Hur fungerar _______ ?

Érdeklődés a rendszerről

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

poängsystemet

Rendszer típusa

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ

betygssättningen

Rendszer típusa

ﻫﻞ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ؟

Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av
mitt utbyte?

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

ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟

Hur är undervisningen?

Érdeklődés a tanítási stílusról

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ___________________؟

Finns det _______?

Érdeklődés a tanítási stílusról

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ

föreläsningar

Óra típusa

ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺑﺤﺚ

seminarier

Óra típusa

ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

handledning

ﻣؤﺗﻤﺮﺍﺕ

konferenser

Óra típusa

Óra típusa

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺼﻴﻒ؟

Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?

Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
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ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ؟

När är tentaperioderna?

Vizsgaidőpontok

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ؟

Var kan jag hitta information om alla tillgängliga
kurser?

Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

Har universitetet en idrottsanläggning?

Sportközpont felől való érdeklődés

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﺍﺩﻱ
ﻃﻼﺑﻴﺔ؟

Hur kan jag gå med i studentföreningar?

Diákegyesületekhez való csatlakozás

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ
]ﻣﺪﻳﻨﺔ[؟

Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?

A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam
arab

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺪﺭﺳﺘﻜﻢ؟

svéd
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?

Nyelvkurzusok felől való érdeklődés

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﺍﻱ؟

Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?

Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺁﺧﺮ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﻀﺮﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻲ؟

Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?

Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
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ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻭﺻﻒ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ؟

Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?

Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻷﻋﻈﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ؟

Hur många studenter tar kursen maximalt in?

Maximális résztvevők számának megkérdezése

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ؟

Vilka olika anläggningar finns det i skolan?

Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés

ﻫﻞ ﺗﻨﻈﻤﻮﻥ ﺭﺣﻼﺕ؟

Arrangerar skolan också utflykter?

Kirándulások felől való érdeklődés

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮﻥ؟

Vilka program erbjuds?

Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak
arab

ﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻡ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

svéd
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.

Finanszírozási költségek felől való érdeklődés

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻲ؟

Vilka organisationer kan finansiera mina studier?

Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat

ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
._______________________ﺃﺟﻞ

Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.

Anyagi támogatás kérése

ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

skolavgifter

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

mina levnadskostnader

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
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ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

barnomsorg

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ؟

Vilka typer av stipendier finns det?

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése
arab

.[ﺃﻭﺩ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ]ﺑﻠﺪ

svéd
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].

Külföldi diploma elfogadtatása

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟

Finns det en lista över alla certifierade översättare för
[språk]?

Hiteles fordítók felől való érdeklődés

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ؟

Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?

Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról
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