TestDaF поставя
началото на
Вашето следване

Снимка: Claudia Radecke

Независимо какво и къде желаете да
следвате: TestDaF се признава от всички
висши учебни заведения в Германия като
сертификат за владеене на немски език.

TestDaF:
Вашият езиков сертификат за следване и
професионално развитие
Над 25.000 езикови сертификата на година: TestDaF е най-важният езиков изпит за
чуждестранни кандидат-студенти, удостоверяващ нивото на владеене на немски език.
С TestDaF-ниво (TDN) 4 в четирите изпитни елемента Вие можете да следвате
почти всички специалности.
Само за ограничен брой магистърски програми се изисква по-високо TestDaF-ниво.
Някои висши учебни заведения признават TestDaF-ниво 3 ‒ при условие,
че може да се компенсира с TDN 5.
За редица специалнoсти е достатъчен дори по-нисък изпитен резултат
(напр. 4 x TDN 3).
За целта е необходимо да се информирате своевременно за нивата на владеене на
немски език, които се изискват за избраната от Вас специалност. Информация ще
намерите на интернет страницата на висшето учебно заведение или на
www.sprachnachweis.de.
TestDaF може да Ви е от полза и като езиков сертификат за Вашата /научна/ кариера.
Добрият езиков сертификат TestDaF е убедително доказателство за владеене на немски
език пред научноизследователски институции и работодатели.

Предимства на езиковия
сертификат TestDaF:
TestDaF-сертификатът няма
давност.
TestDaF-сертификатът се
признава от всички висши
учебни заведения.
TestDaF-сертификатът дава
точна оценка на чуждоезиковите
Ви умения.

Дилафруз Рахиева (22), Узбекистан:
Миналата година издържах успешно изпита TestDaF и понастоящем следвам
психология в Рурския Университет, Бохум.
Първите лекции ме затрудняваха – термините и темпът на преподаване! За разлика от
курсовете по немски преди това, никой не питаше дали съм разбрала. Придобитите от TestDaF
знания обаче са ми от полза по време на следването:
например в курсовете по статистика често работим с графики, а и нерядко се налага да пиша.
Според мен най-важното по време на изпит и през цялото следване е умението за ясно устно и
писмено изразяване, въпреки допусканите грешки.

Снимка: Stefan Grundmann

Какво проверява
изпитът TestDaF?

В четири изпитни елемента
TestDaF проверява езиковите умения,
необходими за Вашето следване или
научна работа.

Четирите изпитни компонента на TestDaF:
Какви езикови компетенции се изискват за изпита TestDaF:

Четене

Слушане

3 текста, 30 задачи, 60 минути

3 текста, 25 задачи, 40 минути

Можете да четете кратки текстове от сферата
на висшето образование и да ги съотнасяте
към дадени твърдения: списък с лекционни
курсове, обяви или рецензии на книги.
Можете да разбирате по-дълги текстове с
обща и научна тематика и да отговаряте на
въпроси за съдържаща се в тях основна или
детайлна информация.

Можете да разбирате устна реч: кратки
диалози, интервюта или доклади.
Разбирате общия смисъл и основна
информация и на по-дълги текстове
/за слушане/ и можете да отговаряте на
въпроси, свързани с тях.

Писане
1 задача за писане, 60 минути
Пишете логически свързан и ясно структуриран текст по
определена тема. За целта можете да опишете и обобщите
статистически данни от диаграма, да направите сравнения и да
изложите обосновано становището си.

Говорене
7 задачи за говорене, 35 минути
Можете да реагирате адекватно в типични
комуникативни ситуации от университета.
В семинар изразявате своето мнение,
давате съвет на състуденти или участвате
активно в дискусии.

TestDaF-нива
Трите TestDaF-нива (TDN 3, 4 и 5) описват езиковите умения, необходими за Вашето следване.
TestDaF-нивата са съобразени с Общата европейска референтна рамка за езиците на Съвета на
Европа и дават на Вас и институциите, на които представяте TestDaF-сертификата, международно
съпоставима информация за Вашите езикови компетенции.

Обща европейска референтна рамка за езиците
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Снимка: Lutz Kampert

TestDaF-изпитът е обективен…
Обективност и качество са принципите
на Институт TestDaF
Стандартизираният формат на изпита
TestDaF дава сигурност при подготовката.
Вие знаете какво се изисква от Вас на
изпита TestDaF.
TestDaF-институтът гарантира обективност
на изпита и при оценяването на Вашите
езикови умения.

TestDaF остава непроменен
относно:

TestDaF за хора с увреждания
Можете да положите изпита TestDaF и
ако имате увреждания /напр. увредено
зрение, увреден слух/ или затруднения в
ученето /напр. легастения или дефицит
на вниманието/. Провеждането на
изпита TestDaF се адаптира към Вашите
потребности. Осъществете своевременно
контакт с избрания от Вас изпитен център.

структура
тип задачи
изисквания
оценяване

Снимка: Lutz Kampert

провеждане на изпита

… и надежден.
При всеки изпит ние гарантираме международни
стандарти за качество.
TestDaF се основава на единни и ясни принципи

Централно съставяне на теста
в TestDaF-института
с квалифицирани автори
Централна експертна оценка на
изпитните задачи и оценяване на
всички постижения на участниците

Апробиране на всички тестови
задачи с TestDaF-кандидати от цял
свят и експертна оценка на задачите

Провеждане на изпита TestDaF
само в лицензирани изпитни
центрове по цял свят

Гарантиране на качество,
доказателство за качество
Институтът TestDaF е научна институция.
Постоянната изследователска работа
гарантира, повишава и доказва качеството
на изпита TestDaF.
От това печелите Вие: Изпитните изисквания не се променят, изпитът е обективен.

Печат за качество: Q-Mark
Асоциацията на европейските езикови
тестови центрове даде много добра
оценка за спазването на стандартите за
качество при TestDaF и удостои TestDaF
с печата за качество Q-Mark:
Association of Language
Testers in Europe: www.alte.org

Седем стъпки към успеха на изпита TestDaF
www.testdaf.de ➡ За участници
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Готови ли сте за TestDaF?
Намерете отговора на този въпрос с входящия тест на
интернет страницата на TestDaF или на onDaF.
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Изберете лицензиран изпитен TestDaF-център близо
до Вас.

Подгответе се възможно най-добре за изпита TestDaF:
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С примерни изпити: Нашите два примерни изпита,
вкл. аудиофайловете можете да разгледате,
свалите и разпечатате безплатно на интернет
страницата на TestDaF.

Изберете дата за TestDaF-изпит.
Планирайте своевременно и съблюдавайте сроковете
за кандидатстване на висшите учебни заведения.

5

Регистрирайте се online за TestDaF.
Запаметете Вашите потребителско име и парола, тъй
като с тях можете да администрирате Вашите данни.
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Информирайте се съвсем точно: Как протича изпитът
TestDaF? Прочетете в рубриката FAQ /често задавани
въпроси/ на нашата интернет страница, какво следва
да се съблюдава преди, в и след деня на изпита.

7

Зарадвайте се на Вашия резултат и сертификат

Нашите „Указания и съвети“ на интернет страницата
ще Ви покажат начини за успешно справяне с
изпитните задачи на TestDaF.
С материали за подготовка на различни
издателства: списък ще намерите на нашата
интернет страница.
С подготвителни курсове, напр. в лицензирани
изпитни центрове, висши учебни заведения и
филиали на Гьоте-институт.
С Deutsch-Uni Online (DUO) можете да се подготвите самостоятелно или с помощта на тутори.

Можете да видите Вашите изпитни резултати 6
седмици след деня на изпита на портала за участници.
За това са Ви необходими Вашите потребителско име
и парола. Отпечатаният и подписан сертификат ще
получите във Вашия изпитен център.

Нашите изпитни центрове
по света:
около 500 изпитни центрове в почти 100 страни
TestDaF-участници от 150 страни
С повече от 25.000 участници в изпита на година
най-важният и най-голям изпит за владеене на
немски език според нивата на Общата европейска
референтна рамка за езиците
Afghanistan
Ägypten
Äthiopien
Albanien
Algerien
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan
Australien
Bangladesch
Belarus
Belgien
Benin
Bolivien
Bosnien und Herzegowina
Brasilien
Bulgarien
Burkina Faso
Chile
China

Côte d'Ivoire
Dänemark
Deutschland
Ecuador
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Ghana
Griechenland
Großbritannien
Guatemala
Hong Kong
Indien
Indonesien
Iran
Island
Israel
Italien
Japan

Jemen
Jordanien
Kamerun
Kanada
Kasachstan
Kenia
Kirgisistan
Kolumbien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Malaysia
Marokko
Mazedonien
Mexiko
Mongolei
Niederlande
Nigeria

Norwegen
Pakistan
Palästina
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Republik Moldau
Rumänien
Russische Föderation
Schweden
Senegal
Serbien
Singapur
Slowakische Republik
Spanien
Südkorea
Südafrika
Syrien

Tadschikistan
Taiwan
Thailand
Togo
Tschechien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Usbekistan
Venezuela
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Zypern
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Контакт с Института TestDaF:

Имейл: kontakt@testdaf.de
Интернет: www.testdaf.de
www.facebook.com/TestDaF

bulgarisch

Член на ALTE и EALTA
Асоцииран член на ITC и EAQUALS

