
Jūsų studijos  
aukštojoje mokykloje 
prasideda su TestDaFu



Visai nesvarbu, kur ir ką Jūs ruošiatės 
studijuoti: vokiečių kalbos kaip užsienio 
kalbos testo (TestDaF) sertifikatą pripažįs-
ta visos Vokietijos aukštosios mokyklos. 
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TestDaF: 
Jūsų kalbos sertifikatas, skirtas įgyti aukštąjį iššilavinimą 
ir profesinę kvalifikaciją
Daugiau kaip 25 tūkstančiai kalbos sertifi katų per metus: TestDaF yra svarbiausias vokiečių kalbos 
testas asmenims, norintiems įrodyti savo vokiečių kalbos žinių lygį ir studijuoti Vokietijoje.

  Turėdami TestDaF kalbos sertifikato 4 lygio (TDN 4) kalbos įgūdžius visose keturiose 
kalbos egzamino dalyse (skaitymo supratimas, suvokimas iš klausos, rašytinė ir žodinė 
išraiška), būsite priimti studijuoti į beveik kiekvieną norimą specialybę bei fakultetą.

 Aukštesnio TestDaF sertifikato kalbos lygio Jums prireiks tik tuo atveju, jeigu norite gauti
 studijų vietą kai kuriose išskirtinėse magistro pakopos specialybėse.

 Keletoje aukštųjų mokyklų yra leistinas ir vienas TDN 3, jeigu jį gali kompensuoti 
 vienas TDN 5.
 Daugelio akademinių specialybių studijoms pakanka pateikti sertifikatą net ir su žemesniu

 rezultatu (pavyzdžiui, 4 kartus TDN 3).

Iš anksto pasidomėkite, kokie vokiečių kalbos žinių reikalavimai yra keliami Jūsų specialybės 
studijoms Vokietijoje. Apsilankykite savo aukštosios mokyklos svetainėje arba raskite 
daugiau informacijos puslapyje www.sprachnachweis.de.

TestDaF sertifi katą Jūs galite naudoti ir kaip kalbos žinias patvirtinantį dokumentą, siekdami pro-
fesinės (akademinės) kvalifi kacijos. Įtikinkite darbdavius ir mokslinio tyrimo įstaigas savo vokiečių 
kalbos gebėjimų lygiu, pateikdami jiems puikų TestDaF sertifi katą.

TestDaF sertifi katas yra 
vertingas, nes:

  galioja neribotai

    pripažįstamas visose 
aukštosiose mokyklose

   suteikia tikslią informaciją 
 apie Jūsų kalbos žinių lygį



TestDaF, kurį iš viso sudaro keturios testo 
dalys, yra tikrinamos kalbos žinios,  
kurių Jums prireiks Jūsų studijoms ir 
moksliniam darbui.

Kas tikrinama TestDaFe?

Dilafruz Rahieva (22), Uzbekija:
Praėjusiais metais aš išlaikiau TestDaF egzaminą ir šiuo metu studijuoju 
psichologiją Bochumo Rūro universitete (Ruhr-Universität Bochum). 

Per pirmąsias paskaitas man buvo sunku – tie moksliniai terminai ir tas kalbos tempas! Niekas nesidomėjo,  
ar aš supratau, kaip anksčiau buvo įprasta vokiečių kalbos kursuose. Žinios, kurias įgijau besiruošdama TestDaF 
egzaminui, man padeda studijų metu. Pavyzdžiui, statistikos paskaitose dažnai pasitaiko grafikų, taip pat 
dažnai tenka rašyti tekstus. Mano manymu, svarbiausias dalykas egzamino ir apskritai studijų metu yra,  
nepaisant klaidų, sugebėti suprantamai rašyti ir kalbėti.
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4 kalbos egzamino dalys TestDaFe
Ką Jūs turėtumėte mokėti, prieš laikydami TestDaF egzaminą:

Skaitymas 
3 skaitymo tekstai, 30 užduočių, 60 minučių

Jūs mokate skaityti trumpus tekstus, susijusius su 
universitetinio gyvenimo kasdienybe, ir juos pris-
kirti tam tikriems iš anksto pateiktiems teiginiams: 
paskaitų tvarkaraščiams, skelbimams, knygų 
recenzijoms. Jūs sugebate suvokti bendromis ir 
mokslinėmis temomis skaitomus ilgesnius tekstus 
bei atsakyti į klausimus, besiremdami svarbiais 
teiginiais ir detalėmis.

Rašytinė išraiška
1 rašymo užduotis, 60 minučių

Jūs rašote suprantamą aiškios struktūros tekstą tam tikra tema. Be to, 
Jūs mokate naudotis diagramose pateikta informacija, ją aprašyti ir  
apibendrinti. Jums taip pat pavyksta palyginti duomenis ir pagrįstai 
išreikšti savo nuomonę.

Suvokimas iš klausos 
3 klausymo tekstai, 25 užduotys,  
40 minučių

Jūs suprantate šnekamosios kalbos tekstus: 
trumpus dialogus, interviu ar pranešimus. 
Besiklausydami ilgesnių tekstų, Jūs suvokiate 
jų pagrindinę mintį ir bendrą kontekstą bei 
galite atsakyti į su šiais tekstais susijusius 
klausimus.

Žodinė išraiška 
7 kalbėjimo užduotys, 35 minutės

Jūs mokate išsireikšti ŽodŽin įprastose uni-
versitetinio gyvenimo situacijose. Seminaro 
metu sugebate pateikti savo nuomonę, 
patarti kurso draugams ir aktyviai dalyvauti 
diskusijose.



Kalbos mokėjimo lygiai TestDaFe
Trys TestDaF kalbos mokėjimo lygiai (TDN 3, 4 ir 5) apibūdina Jūsų kalbos žinias, kurios yra  
būtinos studijoms užsienyje. Šie lygiai remiasi Europos tarybos Bendraisiais Europos kalbų  
metmenimis. Jie suteikia Jums ir institucijoms, kuriose Jūs pateiksite TestDaF sertifikatą, 
tarptautiniu mastu palyginamą informaciją apie Jūsų vokiečių kalbos išmanymą.

TestDaF-Kalbos mokėjimo lygiai (TDN) TDN 3 TDN 4 TDN 5

Bendrieji Europos kalbų metmenys

A B C

Basic User Independent User Proficient User

A1
Breakthrough

A2 
Waystage

B1
Threshold

B2
Vantage

C1
Effective Proficiency

C2
Mastery

Galimas 
įstojimas

Garantuotas 
įstojimas
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TestDaFe egzaminuojama sąžiningai…

Sąžiningumas ir kokybė –  
TestDaF instituto pagrindinės gairės

Standartizuotas TestDaF formatas suteikia 
Jums pasitikejimo savimi ruošimosi egzaminui 
laikotarpiu. Jūs žinote, ko bus iš Jūsų reikalauja-
ma. TestDaF institutas garantuoja korektiškumą 
egzamino metu bei sąžiningą Jūsų testo 
rezultatų vertinimą.

TestDaF egzaminas žmonėms,  
turintiems negalią

TestDaF egzaminą galite laikyti ir turėdami 
fizinę negalią (pvz., regos ar klausos sutrikimų) 
arba mokymosi sunkumų (kaip legastenija 
ar dėmesio deficito sutrikimas). Tokiu atveju 
egzaminas bus pritaikytas pagal Jūsų poreikius. 
Į egzaminą iš anksto užsiregistruokite Jūsų 
išsirinktame testavimo centre.

TestDaF egzaminas pasižymi 
šiais niekada nekintančiais 
kriterijais

   struktūra

   užduočių tipu

   nustatytais reikalavimais

   testo vykdymo ir

   vertinimo ypatumais
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Užtikrinti kokybę, 
įrodyti kokybę.

TestDaF institutas yra mokslinė įstaiga.  
Atliekant nuolatinius mokslinius tyrimus, 
užtikrinama TestDaF kokybė, jos gerinimas  
ir testų aiškumas.
Būtent tai Jums naudinga: egzamino reikala- 
vimai lieka vienodi, testuojama sąžiningai.

Kokybės ženklas: Q-Mark

„Europos kalbos testuotojų asociacija” (ALTE) 
labai aukštai įvertino TestDaF kokybės stand-
artų laikymąsi ir apdovanojo šį testą kokybės 
ženklu („Q-Mark”).

Association of Language  
Testers in Europe: www.alte.org

TestDaF vadovaujasi vienodais ir aiškiais principais

Kiekviename teste mes garantuojame  
tarptautinius standartus

… ir patikimai.

Centrinis testo sudarymas TestDaF 
institute, padedant specialiai  

išmokytiems autoriams

Visų užduočių tinkamumo  testavimas 
pasauliniu mastu su TestDaF egzaminą 

laikančių kandidatų pagalba ir šių 
užduočių vertinimas

TestDaF egzamino vykdymas tik 
specialią licenciją įgijusiuose testavimo 

centruose visame pasaulyje

Centrinis visų egzamino užduočių bei 
visų dalyvių testo rezultatų vertinimas



Septyni žingsniai sėkmės link
www.testdaf.de ➡ Dalyvaujantiems egzamine

 Ar Jūs esate pasiruošę TestDaFui? Jūs galite tai nustatyti, 
TestDaF interneto svetainėje ar onDaF portale atlikdami 
parengiamąjį kalbos testą, įvertinantį Jūsų kalbos žinių lygį. 

1

Nuodugniai ruoškitės TestDaF egzaminui: 

   Naudodamiesi bandomasiais testais: mūsų abu bando-
muosius testus, įskaitant klausymo supratimui ugdyti 
skirtą audiomedžiagą, galite nemokamai peržiūrėti, 
atsisiųsti ar atsispausdinti TestDaF interneto svetainėje.

   Vadovaudamiesi mūsų svetainėje esančiomis „pastabo-
mis ir patarimais” („Hinweise und Tipps”), Jūs išmoksite 
sėkmingai atlikti TestDaF užduotis.

   Naudodamiesi įvairių leidyklų parengiamąja medžiaga – 
leidinių sąrašą taip pat rasite svetainėje.

  Lankydami paruošiamuosius kursus įvairiose įstaigose, 
    pvz., testavimo centruose, aukštosiose mokyklose ir  
    Gėtės institutuose (Goethe-Institut).

   Savarankiškai arba padedant kalbos asistentams,  
naudodami vokiečių kalbos mokymosi platformą  
„Deutsch-Uni Online” (DUO).

2

3 Išsirinkite šalia Jūsų esantį testavimo centrą.  

4 Išsirinkite TestDaF egzamino datą. Planuokite iš anksto ir 
atsižvelkite į pareiškimo pateikimo terminus aukštosiose 
mokyklose.

5 Užsiregistruokite į TestDaF egzaminą internetu. Įsiminkite 
savo vartotojo vardą ir slaptažodį, nes Jums jų prireiks 
tvarkant savo duomenis.

6 Sužinokite tiksliai, kaip vyksta egzaminas. TestDaF svetainės 
dažniausiai užduodamų klausimų skyriuje (FAQ) paskai-
tykite, į ką reiktų atkreipti dėmesį prieš egzamino laikymo 
dieną, jos metu ir po egzamino.

7 Džiaukitės, sužinoję rezultatą ir gavę sertifikatą. 

Savo egzamino rezultatus galėsite pamatyti dalyvių 
interneto portale, praėjus 6 savaitėms nuo egzamino 
laikymo dienos. Tam Jums prireiks Jūsų vartotojo vardo ir 
slaptažodžio. Atspausdintą ir parašu patvirtintą sertifikatą 
Jums išduos Jūsų testavimo centras. 



Mūsų testavimo centrai 
visame pasaulyje
  Apie 500 testavimo centrų beveik 100 šalių

   TestDaF dalyviai iš 150 šalių

    Daugiau kaip 25000 dalyvių per metus – TestDaF yra 
pats svarbiausias ir didžiausias vokiečių kalbos testas  
pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų kalbos  
mokėjimo lygius B2 ir C1.

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



TestDaF instituto kontaktinė informacija:

Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung 
und Testentwicklung e. V.
TestDaF-Institut, Bochum

kontakt@testdaf.de
www.testdaf.de
www.facebook.com/TestDaF

Gauta iš:

ALTE ir EALTA narys
ITC ir EAQUALS asocijuotasis narys
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