
Immigration
Studera

Studera - Universitet
svenska rumänska
Jag vill anmäla mig till universitetet. Aș vrea să mă înscriu la universitate.

Ange att du vill anmäla dig

Jag vill anmäla mig till en ___________. Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Ange att du vill anmäla dig till en kurs

kandidatkurs student
Kurs

avancerad kurs student cu diplomă
Typ av kurs

doktorandkurs doctorand
Typ av kurs

fulltidskurs cu normă întreagă
Typ av kurs

deltidskurs cu jumătate de normă
Typ av kurs

onlinekurs la distanță
Typ av kurs

Jag skulle vilja studera på ert universitet i
________.

Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră
pentru că ___________.

Ange hur lång din utbytesperiod är

en termin un semestru
Vistelsetid på ett utländskt universitet

ett läsår un an academic
Vistelsetid på ett utländskt universitet

Vad är det för arbetsbegränsningar för
studenter?

Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?

Fråga om arbetsbegränsningar för studenter
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Måste jag visa originaldokumenten eller kopior
av originaldokumenten?

Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale
acestora?

Fråga om du behöver ge originalhandlingar eller kopior

Vilka är behörighetskraven för universitetet? Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Används vid ansökan till universitet

Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande? Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Fråga om du får ett formellt erbjudande

Garanterar universitetet boende? Oferă universitatea cazare de asemenea?
Fråga om universitetet erbjuder boende

Innefattar kursen en praktikperiod? Există perioadă de practică în planul de studii?
Fråga om din kurs innefattar en praktikperiod

Måste jag, som utbytesstudent, betala
terminsavgift på ditt universitet?

Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să
plătească taxă de înmatriculare?

Fråga om du måste betala terminsavgift om du är en utbytesstudent på universitetet

Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan? Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Fråga hur du kan övervaka utvecklingen av din ansökan

Vilka är språkkraven? Care este nivelul de [limba] cerută?
Frågat om vilka språkkrav som måste uppfyllas för att bli accepterad på det universitetet

Hur fungerar _______ ? Cum este sistemul ____________?
Fråga efter information om systemet

poängsystemet de credite
Typ av system

betygssättningen de note
Typ av antagningssystem

Får jag en kopia av mina akademiska resultat i
slutet av mitt utbyte?

Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?

Fråga om du får ett kopia av dina akademiska resultat i slutet av ditt utbyte
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Hur är undervisningen? Cum este sistemul de predare?

Fråga om undervisningen

Finns det _______? Sunt _____________ ?
Fråga om undervisningen

föreläsningar cursuri teoretice
Typ av kurs

seminarier seminarii
Typ av kurs

handledning tutoriale
Typ av kurs

konferenser conferințe
Typ av kurs

Vilka kurser erbjuds i sommarskolan? ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Fråga om vilka typer av kurser som erbjuds i sommarskolan

När är tentaperioderna? Când se susșine sesiunea de examene?
Fråga när tentorna är

Var kan jag hitta information om alla tillgängliga
kurser?

Unde pot găsi informații despre toate cursurile
disponibile?

Fråga var du kan hitta information om kurserna

Har universitetet en idrottsanläggning? Are universitatea centru sportiv?
Fråga om universitetet har en idrottsanläggning

Hur kan jag gå med i studentföreningar? Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Fråga hur du kan gå med i studentföreningar

Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]? Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în
[orașul]?

Fråga om levnadskostnaderna i staden

Studera - Språkkurser
svenska rumänska
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Vilka språk kan jag studera på denna skolan? Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?

Fråga vilka språk du kan studera i denna skolan

Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min
nivå?

Există un test de evaluare pentru a mi se determina
nivelul de limbă?

Fråga om det finns ett test för att bedöma din nivå

Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den
jag går i?

Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu
frecventez nivelul potrivit mie?

Fråga om du kan ändra nivå om du inte är nöjd med den du deltar i

Finns det en detaljerad beskrivning av kursen? Aveți o descriere detaliată a cursului?
Fråga om det finns en detaljerad beskrivning av kursen

Hur många studenter tar kursen maximalt in? Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Fråga hur många studenter kursen maximalt tar in

Vilka olika anläggningar finns det i skolan? Ce facilitări oferă centrul?
Fråga vilka olika anläggningar det finns i skolan

Arrangerar skolan också utflykter? Organizați excursii de asemenea?
Fråga om skolan också arrangerar utflykter

Vilka program erbjuds? Ce programă oferiți?
Fråga vilka program som erbjuds

Studera - Stipendier
svenska rumänska
Jag är här för att fråga om
finansieringsmöjligheter.

Am venit pentru a cere informații în legătură cu
posibilitățile de finanțare

Fråga om finansieringsmöjligheter

Vilka organisationer kan finansiera mina
studier?

Ce organisme îmi pot finanța studiile?

Fråga vilka organisationer som kan finansiera dina studier

Jag behöver ekonomisk hjälp för ________. Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Ange att du behöver ekonomisk hjälp
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skolavgifter taxă de școlarizare

Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för

mina levnadskostnader întreținere
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för

barnomsorg îngrijire copii minori
Angelägenhet som du behöver ekonomisk hjälp för

Vilka typer av stipendier finns det? Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Fråga vilka typ av stipendium som finns tillgängliga

Studera - Validera en utländsk examen
svenska rumänska
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i
[landet].

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].

Ange att du vill validera ditt examensbevis i detta landet

Finns det en lista över alla certifierade
översättare för [språk]?

Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?

Fråga om det finns en lista över certifierade översättare för det språk du behöver

Var kan jag få ett likvärdigt certifikat? Unde pot obține un certificat de echivalare?
Fråga var du kan få ett likvärdigt certifikat
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