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أود التسجيل في الجامعة. Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.

اإلعالم بأنك ترغب في التسجيل

أود التقدم لحضور مقرر ____________. Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.

اإلعالم بأنك تريد التقدم لحضور مقرر

ما قبل التخرج studia licencjackie

نوع المقرر

ما بعد التخرج studia magisterskie

نوع المقرر

دكتوراه studia doktoranckie

نوع المقرر

بدوام كامل studia dzienne

نوع المقرر

بدوام جزئي studia zaoczne

نوع المقرر

على اإلنترنت studia przez internet

نوع المقرر

أرغب في الدراسة في جامعتكم
لمدة_________________.

Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni
przez ___________.

اإلعالم بمدة التبادل الخاصة بك

فصل (jeden) semestr

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية
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عام دراسي cały rok akademicki

مدة اإلقامة في الجامعة األجنبية

ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطالب؟ Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla
studentów?

السؤال عن القوانين الخاصة بالعمل للطالب

هل علي إظهار المستندات األصل أو نسخ
منها؟

Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy
wystarczą kopie?

السؤال إن كنت بحاجة لتقديم المستندات األصلية أو النسخ

ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى
الجامعة؟

Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?

تستخدم عند التقديم للجامعة

هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟ Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem
przyjęcia na uczelnię?

السؤال إن كنت ستتلقى عرضا رسميا

هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟ Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?

السؤال إن كانت الجامعة تقدم إقامة

هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟ Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?

السؤال إن كان مقرر الجامعة يتضمن فترة تدريب

هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في
جامعتكم؟

Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?

السؤال إن كان عليك الدفع للدراسة كطالب تبادل في تلك الجامعة

كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟ W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces
rekrutacji?

السؤال عن كيفية رؤية تقدم طلبك

ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟ Jakie wymagania językowe muszę spełnić?

االستفسار بخصوص متطلبات اللغة التي يجب تلبيتها لتحصل على القبول في تلك الجامعة
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ما هو نظام ________________؟ Jak działa system ______ ?

طلب معلومات عن النظام

النقاط punktowy

نوع النظام

العالمات oceniania

نوع النظام

هل سأحصل على كشف بالدرجات
العلمية في نهاية فترة التبادل؟

Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu
wymiany studenckiej?

السؤال إن كنت ستحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل

كيف ستكون طريقة التعليم؟ Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o
metodach nauczania.

االستعالم عن طريقة التعليم

هل هناك___________________؟ Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?

االستعالم عن طريقة التعليم

محاضرات wykłady

نوع الصف

حلقات بحث ćwiczenia/seminaria

نوع الصف

فيديوهات تعليمية konsultacje

نوع الصف

مؤتمرات konferencje

نوع الصف

ما هي المقررات التي تقدمها مدارس
الصيف؟

Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?

طلب معلومات عن أنواع المقررات المقدمة من قبل مدارس الصيف
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متى تعقد االمتحانات؟ Kiedy odbywają się egzaminy?

السؤال عن موعد االمتحانات

أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع
المقررات؟

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich
dostępnych przedmiotów?

السؤال عن مكان إيجاد معلومات بخصوص المقررات

هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟ Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?

السؤال إن كان هناك مركز رياضي خاص بالجامعة

كيف يمكنني االنضمام إلى نوادي طالبية؟ Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?

السؤال عن كيفية االنضمام إلى نوادي طالبية

ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟ Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa
miasta]?

االستعالم بخصوص تكاليف الحياة التقديرية في المدينة
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ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في
مدرستكم؟

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?

السؤال عن اللغات التي يمكنك دراستها في المدرسة

هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟ Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający
znajomość języka?

السؤال إن كان هناك اختبار تقيمي لمستواك

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

Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli
ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?

السؤال إن كان يمكنك تغيير المستوى في حال لم تكن راضيا عن ذلك الذي تحضره

هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟ Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?

السؤال إن كان هناك وصف مفصل للمقرر
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ما هو عدد الطالب األعظمي في الصف؟ Jak liczne są grupy?

السؤال عن عدد الطالب في المقرر

ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟ Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o
dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach
w Państwa szkole?

السؤال عن المرافق الموجودة في المدرسة

هل تنظمون رحالت؟ Czy szkoła organizuje wycieczki?

السؤال إن كانت المدرسة تنظم رحالت

ما هي البرامج التي تقدمون؟ Jakie kursy mają Państwo w ofercie?

ما هي البرامج المقدمة
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أنا هنا لالستعالم عن فرص التمويل Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o
możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.

االستعالم عن فرص التمويل

ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟ Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?

السؤال عن الهيئات التي قد تمول دراساتك

أحتاج إلى مساعدة مالية من
أجل_______________________.

Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.

اإلعالم بأنك تحتاج إلى مساعدة مالية

أجور التعليم pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za
studia

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

تكاليف المعيشة pomoc w opłacaniu wydatków na życie

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله
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رعاية األطفال pomoc finansową związaną z opieką nad
dzieckiem/dziećmi

الشيء الذي تحتاج المساعدة المالية من أجله

ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟ Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia
są dostępne.

السؤال عن أنواع المنح الدراسية المتوافرة
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أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد]. Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w
[nazwa kraju].

اإلعالم بأنك تود تصديق شهادتك الجامعية في تلك البالد

هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين
باللغة [لغة]؟

Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka
[nazwa języka]?

السؤال إن كان هناك قائمة من المترجمين المرخصين في اللغة التي تحتاج

أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟ Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności
mojego dyplomu?

السؤال عن حيث يمكنك الحصول على شهادة مطابقة
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