
Bevándorlás
Tanulás

Tanulás - Egyetem
magyar török
Szeretnék beiratkozni egyetemre. Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.

Beiratkozás

Szeretnék jelentkezni _____________
képzésre.

_____________ ders almak istiyorum.

Jelentkezés képzésre

alapképzés lisans seviyesinde
Képzés típusa

mesterképzés lisans üstü seviyesinde
Képzés típusa

PhD doktora seviyesinde
Képzés típusa

nappali tagozatos tam zamanlı
Képzés típusa

részidős yarı zamanlı
Képzés típusa

online çevrimiçi
Képzés típusa

Szeretnék az egyetemen tanulni ___________. Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Csereidőszak hossza

egy szemeszter bir dönem
Csereidőszak hossza

egy év bir akademik yıl
Csereidőszak hossza

Mik a korlátozások munkát vállaló diákok
részére?

Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?

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

Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?

Dokumentumok

Mik a felvételi követelmények az egyetemen? Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Egyetemre való jelentkezéskor

Küldenek majd hivatalos ajánlatot? Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Hivatalos ajánlat

Az egyetem biztosít szállást is? Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Szállás

A kurzus gyakornoki időszakot is magában
foglal?

Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?

Gyakornoki időszak

Kell az egyetemen cserediákként tandíjat
fizetni?

Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete
tabi mi?

Annak megérdeklődése, hogy cserediákként kell-e tandíjat fizetni

Hogyan tudom nyomon követni a
jelentkezésem?

Başvurumu nasıl takip edebilirim?

Annak megérdeklődése, hogy a jelentkezés nyomon követhető-e

Mik a [nyelv] nyelvi követelmények? Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Nyelvtudással kapcsolatos követelmények felől való érdeklődés

Milyen a ____________ rendszer? ____________ sistemi nasıl işliyor?
Érdeklődés a rendszerről

kredit kredi
Rendszer típusa

osztályzási notlama
Rendszer típusa
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Kapok tudományos átiratot a csere végén? Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor

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

Milyen a tanítás stílusa? Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Érdeklődés a tanítási stílusról

Vannak_____________? _____________ var mı?
Érdeklődés a tanítási stílusról

előadások ders
Óra típusa

szemináriumok seminer
Óra típusa

oktatói órák uygulamalı ders
Óra típusa

konferenciák konferanslar
Óra típusa

Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek? Yaz okulunda hangi dersler var?
Nyári egyetemek által kínált kurzusok felőli érdeklődés

Mikor vannak a vizsgák? Sınavlar ne zaman?
Vizsgaidőpontok

Hol találok bővebb információt a kurzusokról? Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Kurzusokkal kapcsolatos információ kérése

Van az egyetemen sportközpont? Üniversitede spor merkezi var mı?
Sportközpont felől való érdeklődés

Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni? Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Diákegyesületekhez való csatlakozás
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Mik a megélhetési költségek [városban]? [şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?

A városban való megélhetési költségek felől való érdeklődés

Tanulás - Nyelvtanfolyam
magyar török
Milyen nyelveket tudok itt tanulni? Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?

Nyelvkurzusok felől való érdeklődés

Van szintfelmérő teszt? Seviye belirleme sınavı var mı?
Szintfelmérő teszt felől való érdeklődés

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

Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka
bir seviyeye geçebilir miyim?

Annak megkérdezése, hogy lehetséges-e szintet váltani

Kaphatnék bővebb tájékoztatást a
nyelvtanfolyamról?

Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?

Bővebb információ kérése a nyelvtanfolyamról

Maximum hányan járhatnak egy csoportba? Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Maximális résztvevők számának megkérdezése

Milyen lehetőségek vannak az iskolában? Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Az iskola által nyújtott lehetőségekről való érdeklődés

Kirándulásokat is szerveznek? Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Kirándulások felől való érdeklődés

Milyen programokat nyújtanak? Hangi programları sunuyorsunuz?
Az iskola által ajánlott programok felől való érdeklődés

Tanulás - Ösztöndíjak
magyar török
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék
érdeklődni.

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.

Finanszírozási költségek felől való érdeklődés
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Melyik szervezetek finanszírozhatják a
tanulmányaimat?

Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı
alabilirim?

Annak megkérdezése, melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányokat

Szükségem van anyagi támogatásra
____________.

____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.

Anyagi támogatás kérése

tandíj harçlar
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

megélhetési költségek yaşam giderleri
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

gyermekellátás çocuk bakımı
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

Milyen ösztöndíjak elérhetőek? Ne tür burslar mevcut?
Dolog, amihez anyagi támogatás szükséges

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

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum

Külföldi diploma elfogadtatása

Van lista hiteles [nyelv] fordítókról? [dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Hiteles fordítók felől való érdeklődés

Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a
diplomám?

Nereden denklik belgesi alabilirim?

Annak megérdeklődése, hol lehet igazolást kapni az elismert diplomáról
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