
Bevándorlás
Tanulás

Tanulás - Egyetem
magyar orosz
Szeretnék beiratkozni egyetemre. Я бы хотел(а) зачислиться в университет

Beiratkozás

Szeretnék jelentkezni _____________
képzésre.

Я хочу зарегистрироваться на курс______________.

Jelentkezés képzésre

alapképzés бакалавриат
Képzés típusa

mesterképzés аспирантура
Képzés típusa

PhD докторат/профессура
Képzés típusa

nappali tagozatos очная форма
Képzés típusa

részidős заочная форма
Képzés típusa

online онлайн обучение
Képzés típusa

Szeretnék az egyetemen tanulni ___________. Я бы хотел учиться в вашем университете в
течение___________.

Csereidőszak hossza

egy szemeszter семестр
Csereidőszak hossza

egy év академический год
Csereidőszak hossza
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Mik a korlátozások munkát vállaló diákok
részére?

Какие ограничения на работу для студентов?

Munkavállalás diákok részére

Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát
mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra
lesz szükség?

Мне нужно показать копии оригиналов документов
или сами оригиналы?

Dokumentumok

Mik a felvételi követelmények az egyetemen? Каковы требования для поступления в университет?
Egyetemre való jelentkezéskor

Küldenek majd hivatalos ajánlatot? Вы пришлете мне формальное предложение?
Hivatalos ajánlat

Az egyetem biztosít szállást is? Университет гарантирует предоставление жилья?
Szállás

A kurzus gyakornoki időszakot is magában
foglal?

Курс включает в себя период стажировки?

Gyakornoki időszak

Kell az egyetemen cserediákként tandíjat
fizetni?

Студентам по обмену нужно платить за обучение в
вашем университете?

Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni

Hogyan tudom nyomon követni a
jelentkezésem?

Как я могу следить за процессом обработки моей
заявки?

Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e

Mik a [nyelv] nyelvi követelmények? Каковы требования знания [язык] языка?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés

Milyen a ____________ rendszer? Какова система_____________?
Érdeklődés a rendszerről

kredit кредитов
Rendszer típusa
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osztályzási оценок

Rendszer típusa

Kapok tudományos átiratot a csere végén? Я получу приложение к диплому в конце моего
обмена?

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

Milyen a tanítás stílusa? Каков стиль преподавания?
Érdeklődés a tanítási stílusról

Vannak_____________? Там есть___________?
Érdeklődés a tanítási stílusról

előadások лекции
Óra típusa

szemináriumok семинары
Óra típusa

oktatói órák учебные материалы
Óra típusa

konferenciák конференции
Óra típusa

Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek? Какие курсы предлагаются летними школами?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés

Mikor vannak a vizsgák? Когда проходят экзамены?
Vizsgaidőpontok

Hol találok bővebb információt a kurzusokról? Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése

Van az egyetemen sportközpont? В университете есть спортивный центр?
Sportközpont felől való érdeklődés
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Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni? Как я могу присоединиться к студенческим

обществам?
Diákegyesületekhez való csatlakozás

Mik a megélhetési költségek [városban]? Какие примерные расходы на жизнь в городе?
A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam
magyar orosz
Milyen nyelveket tudok itt tanulni? Какие языки я могу изучать в вашем университете?

Nyelvkurzusok felől való érdeklődés

Van szintfelmérő teszt? Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés

Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem
megfelelő?

Я могу перейти на другой уровень, если тот, который
я посещаю, не подходит для меня?

Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani

Kaphatnék bővebb tájékoztatást a
nyelvtanfolyamról?

У вас есть детальное описание курса?

Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról

Maximum hányan járhatnak egy csoportba? Каково максимальное количество студентов в
группе?

Maximális résztvevők számának megkérdezése

Milyen lehetőségek vannak az iskolában? Какое оборудование и какие удобства есть в вашем
университете?

Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés

Kirándulásokat is szerveznek? Вы организовываете экскурсии?
Kirándulások felől való érdeklődés

Milyen programokat nyújtanak? Какие программы вы предлагаете?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak
magyar orosz
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A finanszírozási lehetőségekről szeretnék
érdeklődni.

Я хочу узнать о возможностях финансирования.

Finanszírozási költségek felől való érdeklődés

Melyik szervezetek finanszírozhatják a
tanulmányaimat?

Какие органы могут финансировать мое обучение?

Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat

Szükségem van anyagi támogatásra
____________.

Мне нужна финансовая помощь для_____________.

Anyagi támogatás kérése

tandíj плата за обучение
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

megélhetési költségek расходы на жизнь
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

gyermekellátás уход за ребенком
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Milyen ösztöndíjak elérhetőek? Какие виды стипендий доступны?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Tanulás - Külföldi diploma érvényesítése
magyar orosz
Szeretném elfogadtatni a diplomám
[országban].

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего
диплома в [страна].

Külföldi diploma elfogadtatása

Van lista hiteles [nyelv] fordítókról? У вас есть список сертифицированных переводчиков
[язык]?

Hiteles fordítók felől való érdeklődés

Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a
diplomám?

Где я могу получить сертификат соответствия
диплома?

Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról
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