Bevándorlás
Tanulás
Tanulás - Egyetem
magyar

portugál

Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Beiratkozás

Gostaria de me matricular em uma universidade.

Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Jelentkezés képzésre

Gostaria de me inscrever no curso de _____________.

alapképzés
Képzés típusa

graduação

mesterképzés
Képzés típusa

pós-graduação

PhD
Képzés típusa

PhD

nappali tagozatos
Képzés típusa

tempo integral

részidős
Képzés típusa

meio período

online
Képzés típusa

online

Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.

Gostaria de estudar em sua universidade por
___________.

Csereidőszak hossza
egy szemeszter
Csereidőszak hossza

um semestre

egy év
Csereidőszak hossza

um ano acadêmico

Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Munkavállalás diákok részére

Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
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Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát
mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz
szükség?
Dokumentumok

Devo apresentar as cópias dos documentos ou os
originais?

Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Egyetemre való jelentkezéskor

Quais são os requisitos de acesso à universidade?

Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Hivatalos ajánlat

Vou receber uma proposta formal?

Az egyetem biztosít szállást is?
Szállás

A universidade também oferece acomodação?

A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Gyakornoki időszak

O curso também inclui um período de estágio?

Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?

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

Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?

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

Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés
Milyen a ____________ rendszer?
Érdeklődés a rendszerről

Como é o sistema de ____________?

kredit
Rendszer típusa

crédito

osztályzási
Rendszer típusa

notas

Kapok tudományos átiratot a csere végén?

Vou receber uma certificação acadêmica no final do
intercâmbio?
Annak megkérdezése, hogy jár-e tudományos átirat a csere végén
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Milyen a tanítás stílusa?
Érdeklődés a tanítási stílusról

Qual é o estilo de ensino?

Vannak_____________?
Érdeklődés a tanítási stílusról

São _____________ ?

előadások
Óra típusa

aulas expositivas

szemináriumok
Óra típusa

seminários

oktatói órák
Óra típusa

tutoriais

konferenciák
Óra típusa

conferências

Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés
Mikor vannak a vizsgák?
Vizsgaidőpontok

Quando acontecem as provas?

Hol találok bővebb információt a kurzusokról?

Onde posso encontrar informações sobre os cursos
disponíveis?

Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése
Van az egyetemen sportközpont?
Sportközpont felől való érdeklődés

Há um complexo esportivo aqui?

Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Diákegyesületekhez való csatlakozás

Como posso me afiliar a instituições estudantis?

Mik a megélhetési költségek [városban]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam
magyar

portugál
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Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Nyelvkurzusok felől való érdeklődés

Quais línguas posso estudar em sua escola?

Van szintfelmérő teszt?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés

Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?

Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem
Posso me transferir para outro nível se o que estou
megfelelő?
fazendo não for adequado para mim?
Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a
nyelvtanfolyamról?
Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról

Vocês tem uma descrição detalhada do curso?

Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Maximális résztvevők számának megkérdezése

Qual é o número máximo de alunos por classe?

Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Quais são as comodidades da escola?
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés
Kirándulásokat is szerveznek?
Kirándulások felől való érdeklődés

Vocês também organizam excursões?

Milyen programokat nyújtanak?
Quais programas vocês oferecem?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak
magyar

portugál

A finanszírozási lehetőségekről szeretnék
érdeklődni.
Finanszírozási költségek felől való érdeklődés

Gostaria de saber quais são as oportunidades de
financiamento.

Melyik szervezetek finanszírozhatják a
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
tanulmányaimat?
Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Anyagi támogatás kérése

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

mensalidades

megélhetési költségek
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

despesas de subsistência

gyermekellátás
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

cuidados infantis

Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Quais são os tipos de bolsas disponíveis?

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése
magyar

portugál

Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Külföldi diploma elfogadtatása

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].

Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?

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

Hiteles fordítók felől való érdeklődés
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
diplomám?
Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról
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