Bevándorlás
Tanulás
Tanulás - Egyetem
kínai

portugál

我想要进入大学学习。
Beiratkozás

Gostaria de me matricular em uma universidade.

我想要申请______________课程。
Jelentkezés képzésre

Gostaria de me inscrever no curso de _____________.

本科生
Képzés típusa

graduação

研究生
Képzés típusa

pós-graduação

博士生
Képzés típusa

PhD

全日制
Képzés típusa

tempo integral

非全日
Képzés típusa

meio período

网上课程
Képzés típusa

online

我想要在这所大学学习___________。

Gostaria de estudar em sua universidade por
___________.

Csereidőszak hossza
一学期
Csereidőszak hossza

um semestre

一学年
Csereidőszak hossza

um ano acadêmico

请问学生工作有什么限制？
Munkavállalás diákok részére

Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
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我需要提供材料原件还是复印件？

Devo apresentar as cópias dos documentos ou os
originais?

Dokumentumok
请问该所大学的入学要求是什么？
Egyetemre való jelentkezéskor

Quais são os requisitos de acesso à universidade?

请问您会给我寄官方录取通知书吗？
Hivatalos ajánlat

Vou receber uma proposta formal?

请问大学能保证我的住宿吗？
Szállás

A universidade também oferece acomodação?

课程内容涵盖实习吗？
Gyakornoki időszak

O curso também inclui um período de estágio?

在这所大学作为交换生需要付学费吗？

Há um custo para estudar como intercambista nesta
universidade?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni

我如何才能查看我的申请进程呢？

Como posso acompanhar o progresso da minha
inscrição/candidatura?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e

Quais são os requisitos de língua para [língua]?
对【语言】的要求是什么？
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
这个 ____________ 评分系统是什么样的？
Érdeklődés a rendszerről

Como é o sistema de ____________?

学分制
Rendszer típusa

crédito

打分制
Rendszer típusa

notas

在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗？

Vou receber uma certificação acadêmica no final do
intercâmbio?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
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这里的教学风格是什么样的？
Érdeklődés a tanítási stílusról

Qual é o estilo de ensino?

这里有_____________？
Érdeklődés a tanítási stílusról

São _____________ ?

讲座
Óra típusa

aulas expositivas

研讨会
Óra típusa

seminários

个别辅导
Óra típusa

tutoriais

会议
Óra típusa

conferências

Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
暑期学校提供哪些课程呢？
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
考试何时举行？
Vizsgaidőpontok

Quando acontecem as provas?

我在哪里能找到所有的课程信息？

Onde posso encontrar informações sobre os cursos
disponíveis?

Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
大学里有体育馆吗？
Sportközpont felől való érdeklődés

Há um complexo esportivo aqui?

我如何加入学生组织？
Diákegyesületekhez való csatlakozás

Como posso me afiliar a instituições estudantis?

Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
在【城市】居住的生活成本大概多少？
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam
kínai

portugál
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我在这里可以学习什么语言？
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés

Quais línguas posso estudar em sua escola?

有没有水平测试来评估我的水平？
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés

Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?

Posso me transferir para outro nível se o que estou
如果当前的等级不适合我，我能否转到其他等
fazendo não for adequado para mim?
级吗？
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
您有课程的详细介绍吗？
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról

Vocês tem uma descrição detalhada do curso?

一个班级里最多有多少个学生？
Maximális résztvevők számának megkérdezése

Qual é o número máximo de alunos por classe?

Quais são as comodidades da escola?
贵校都有哪些设施？
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
请问你们安排郊游吗？
Kirándulások felől való érdeklődés

Vocês também organizam excursões?

Quais programas vocês oferecem?
你们提供哪些项目呢？
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak
kínai

portugál

我想了解关于助学金的信息。

Gostaria de saber quais são as oportunidades de
financiamento.

Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
有哪些组织可以资助我的学习？
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
我需要 ____________的财政补贴。
Anyagi támogatás kérése

Preciso de auxílio financeiro para ____________.
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学费
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

mensalidades

生活费用
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

despesas de subsistência

儿童托管
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

cuidados infantis

请问有哪些奖学金？
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Quais são os tipos de bolsas disponíveis?

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése
kínai

portugál

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Külföldi diploma elfogadtatása

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].

请问您有【语言】的认证翻译师列表吗？

Vocês tem uma lista de tradutores certificados em
[língua]?

Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
请问哪里可以拿到同等的学位证书？
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról
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