
Imigração
Estudar

Estudar - Universidade
português turco
Gostaria de me matricular em uma
universidade.

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.

Dizer que você quer se matricular

Gostaria de me inscrever no curso de
_____________.

_____________ ders almak istiyorum.

Dizer que você gostaria de se inscrever em um curso

graduação lisans seviyesinde
Tipo de curso

pós-graduação lisans üstü seviyesinde
Tipo de curso

PhD doktora seviyesinde
Tipo de curso

tempo integral tam zamanlı
Tipo de curso

meio período yarı zamanlı
Tipo de curso

online çevrimiçi
Tipo de curso

Gostaria de estudar em sua universidade por
___________.

Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.

Dizer a duração de seu período de intercâmbio

um semestre bir dönem
Período de permanência na universidade estrangeira

um ano acadêmico bir akademik yıl
Período de permanência na universidade estrangeira
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Quais são as restrições de trabalho para
estudantes?

Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?

Perguntar sobre restrições de trabalho para estudantes

Devo apresentar as cópias dos documentos ou
os originais?

Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?

Perguntar se você precisa fornecer os documentos originais ou cópias

Quais são os requisitos de acesso à
universidade?

Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?

Usado ao se matricular na universidade

Vou receber uma proposta formal? Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Perguntar se você irá receber uma proposta formal

A universidade também oferece acomodação? Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Perguntar se a universidade oferece acomodação

O curso também inclui um período de estágio? Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Perguntar se o curso envolve um período de estágio

Há um custo para estudar como intercambista
nesta universidade?

Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete
tabi mi?

Perguntar se você precisa pagar para estudar como intercambista naquela universidade

Como posso acompanhar o progresso da
minha inscrição/candidatura?

Başvurumu nasıl takip edebilirim?

Perguntar como você pode ver o progresso de sua inscrição/candidatura

Quais são os requisitos de língua para [língua]? Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Perguntar sobre os requisitos de línguas a serem cumpridos para aceitação na universidade

Como é o sistema de ____________? ____________ sistemi nasıl işliyor?
Pedir informações sobre o sistema

crédito kredi
Tipo de sistema
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notas notlama

Tipo de sistema

Vou receber uma certificação acadêmica no
final do intercâmbio?

Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor
muyum?

Perguntar se você receberá uma certificação acadêmica ao término de seu período de intercâmbio

Qual é o estilo de ensino? Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Perguntar sobre o estilo de ensino

São _____________ ? _____________ var mı?
Perguntar sobre o estilo de ensino

aulas expositivas ders
Tipo de aula

seminários seminer
Tipo de aula

tutoriais uygulamalı ders
Tipo de aula

conferências konferanslar
Tipo de aula

Que cursos são oferecidos por escolas de
verão?

Yaz okulunda hangi dersler var?

Pedir informações sobre os tipos de custos oferecidos por escolas de verão

Quando acontecem as provas? Sınavlar ne zaman?
Perguntar quando são as provas

Onde posso encontrar informações sobre os
cursos disponíveis?

Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?

Perguntar onde você pode encontrar informações sobre os cursos

Há um complexo esportivo aqui? Üniversitede spor merkezi var mı?
Perguntar se existe um complexo esportivo na universidade

Página 3 23.05.2023



Imigração
Estudar
Como posso me afiliar a instituições
estudantis?

Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?

Perguntar como você pode se afiliar a instituições estudantis

Quais são os custos de vida estimados em
[cidade]?

[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?

Perguntar sobre os custos de vida estimados na cidade

Estudar - Cursos de línguas
português turco
Quais línguas posso estudar em sua escola? Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?

Perguntar quais línguas se pode estudar naquela escola

Existe um teste de nivelamento para avaliar
meu nível?

Seviye belirleme sınavı var mı?

Perguntar se existe um teste de nivelamento para avaliar seu nível

Posso me transferir para outro nível se o que
estou fazendo não for adequado para mim?

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

Perguntar se você pode mudar de nível caso não esteja satisfeito com o seu nível atual

Vocês tem uma descrição detalhada do curso? Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Perguntar se existe uma descrição detalhada do curso

Qual é o número máximo de alunos por classe? Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Perguntar qual é o número máximo de alunos por classe

Quais são as comodidades da escola? Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Perguntar quais são as comodidades da escola

Vocês também organizam excursões? Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Perguntar se a escola organiza excursões

Quais programas vocês oferecem? Hangi programları sunuyorsunuz?
Perguntar quais são os programas oferecidos

Estudar - Bolsas de estudo
português turco
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Gostaria de saber quais são as oportunidades
de financiamento.

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.

Perguntar sobre oportunidades de financiamento

Quais órgãos podem financiar meus estudos? Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı
alabilirim?

Perguntar quais órgãos podem financiar seus estudos

Preciso de auxílio financeiro para
____________.

____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.

Dizer que você precisa de auxílio financeiro

mensalidades harçlar
Para quê você precisa de auxílio

despesas de subsistência yaşam giderleri
Para quê você precisa de auxílio

cuidados infantis çocuk bakımı
Para quê você precisa de auxílio

Quais são os tipos de bolsas disponíveis? Ne tür burslar mevcut?
Perguntar quais são os tipos de bolsas disponíveis

Estudar - Validando diplomas estrangeiros
português turco
Eu gostaria de validar meu diploma em [país]. Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum

Dizer que você gostaria de validar seu diploma naquele país

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

[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?

Perguntar se existe uma lista de tradutores certificados na língua que você precisa

Onde posso conseguir um certificado de
equivalência?

Nereden denklik belgesi alabilirim?

Perguntar onde você pode conseguir um certificado de equivalência
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