Bevándorlás
Tanulás
Tanulás - Egyetem
lengyel

arab

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.

.ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

Beiratkozás
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.

.____________ ﺃﻭﺩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﻘﺮﺭ

Jelentkezés képzésre
studia licencjackie

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

Képzés típusa
studia magisterskie

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺮﺝ

Képzés típusa
studia doktoranckie

ﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ

Képzés típusa
studia dzienne

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﻛﺎﻣﻞ

Képzés típusa
studia zaoczne

ﺑﺪﻭﺍﻡ ﺟﺰﺋﻲ

Képzés típusa
studia przez internet

ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

Képzés típusa
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa
uczelni przez ___________.

ﺃﺭﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ
._________________ﻟﻤﺪﺓ

Csereidőszak hossza
(jeden) semestr

ﻓﺼﻞ

Csereidőszak hossza
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Bevándorlás
Tanulás
cały rok akademicki

ﻋﺎﻡ ﺩﺭﺍﺳﻲ

Csereidőszak hossza
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla
studentów?
Munkavállalás diákok részére

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻄﻼﺏ؟

Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy
wystarczą kopie?
Dokumentumok

ﻫﻞ ﻋﻠﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻭ ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ؟

Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

Egyetemre való jelentkezéskor
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem
przyjęcia na uczelnię?
Hivatalos ajánlat

ﻫﻞ ﺳﺘﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻋﺮﺽ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻲ؟

Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?

ﻫﻞ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ؟

Szállás
Czy program studiów przewiduje praktyki
studenckie?
Gyakornoki időszak

ﻫﻞ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺪﺭﻳﺐ؟

Czy jako student na wymianie muszę płacić za
ﺟﺎﻣﻌﺘﻜﻢ؟
studia?
Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces
rekrutacji?
Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﻠﻲ ﻛﻄﺎﻟﺐ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻓﻲ

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﻃﻠﺒﻲ؟

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ]ﻟﻐﺔ[؟

Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
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Jak działa system ______ ?

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺎﻡ ________________؟

Érdeklődés a rendszerről
punktowy

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

Rendszer típusa
oceniania

ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ

Rendszer típusa
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu
wymiany studenckiej?

ﻫﻞ ﺳﺄﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ؟

Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o
metodach nauczania.
Érdeklődés a tanítási stílusról

ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؟

Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ___________________؟

Érdeklődés a tanítási stílusról
wykłady

ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ

Óra típusa
ćwiczenia/seminaria

ﺣﻠﻘﺎﺕ ﺑﺤﺚ

Óra típusa
konsultacje

ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

Óra típusa
konferencje

ﻣؤﺗﻤﺮﺍﺕ

Óra típusa
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺼﻴﻒ؟

Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
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Kiedy odbywają się egzaminy?

ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ؟

Vizsgaidőpontok
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat
wszystkich dostępnych przedmiotów?

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺍﺕ؟

Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

Sportközpont felől való érdeklődés
Jak mogę zostać członkiem organizacji
studenckich?
Diákegyesületekhez való csatlakozás

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﺍﺩﻱ ﻃﻼﺑﻴﺔ؟

Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa
]ﻣﺪﻳﻨﺔ[؟
miasta]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ

Tanulás - Nyelvtanfolyam
lengyel

arab

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺪﺭﺳﺘﻜﻢ؟

Nyelvkurzusok felől való érdeklődés
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający
znajomość języka?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻤﺴﺘﻮﺍﻱ؟

Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie,
jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie
odpowiedni?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani

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

Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?

ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻭﺻﻒ ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻠﻤﻘﺮﺭ؟

Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról
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Jak liczne są grupy?

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻷﻋﻈﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ؟

Maximális résztvevők számának megkérdezése
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o
dodatkowym wyposażeniu i dostępnych
udogodnieniach w Państwa szkole?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ؟

Czy szkoła organizuje wycieczki?

ﻫﻞ ﺗﻨﻈﻤﻮﻥ ﺭﺣﻼﺕ؟

Kirándulások felől való érdeklődés
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻮﻥ؟

Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak
lengyel

arab

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o
możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés

ﺃﻧﺎ ﻫﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻡ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﻮﻝ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻲ؟

Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o
____________.

ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
._______________________ﺃﺟﻞ

Anyagi támogatás kérése
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na
opłaty za studia
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

pomoc w opłacaniu wydatków na życie

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges
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pomoc finansową związaną z opieką nad
dzieckiem/dziećmi
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie
stypendia są dostępne.
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ؟

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése
lengyel

arab

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom
w [nazwa kraju].
Külföldi diploma elfogadtatása
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych
języka [nazwa języka]?

.[ﺃﻭﺩ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺷﻬﺎﺩﺗﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ]ﺑﻠﺪ

ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺧﺼﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
]ﻟﻐﺔ[؟

Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ؟
mojego dyplomu?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról
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ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
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