Studiile
dumneavoastră
încep cu TestDaF
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Oriunde şi orice doriţi să studiaţi: TestDaF
este recunoscut ca atestat de limbă străină
în toate universităţile din Germania.

TestDaF:
Atestatul dvs. pentru studii şi profesie
Peste 25.000 de certificate anual: TestDaF este cel mai important test destinat candidaţilor străini
la studii, pentru certificarea nivelului dvs. de cunoaştere a limbii germane.
Cu TestDaF-Nivel (TDN) 4 de examinare în patru părţi sunteţi acceptaţi la aproape toate
materiile şi programele de studiu.
Doar pentru foarte puţine studii de masterat vă este necesar un TestDaF de încadrare
pe un nivel superior.
Unele universităţi acceptă un TDN 3, dacă acesta poate fi echivalat cu un TDN 5.
Pentru multe programe de studiu este suficient chiar un rezultat mai mic
(de ex. 4 x TDN 3).
Informaţi-vă dinainte despre cunoştinţele de limbă necesare pentru programul dvs. de
studii. Informaţi-vă de pe pagina de internet a universităţii sau de pe
www.sprachnachweis.de.
Puteţi utiliza TestDaF ca atestat de limbă străină pentru diverse profesii (academice). Printr-un
certificat TestDaF cu un rezultat bun, puteţi convinge institutele de cercetare şi angajatorii, de
cunoştinţele dvs. de limbă germană.

Certificatul TestDaF este
valoros deoarece:
Are valabilitate nelimitată.
Este recunoscut de toate
universităţile.
Oferă informaţii exacte despre
cunoştinţele dvs. lingvistice.

Ce evaluează TestDaF?

Printr-un examen în patru părţi,
TestDaF evaluează competenţele
lingvistice necesare pentru studii şi
activităţi ştiinţifice.

Dilafruz Rahieva (22), Uzbekistan:

Mi-a fost greu la primele cursuri – noţiunile de specialitate şi viteza de vorbire! Nimeni nu mă întreba dacă am
înţeles, la fel ca înainte, la cursurile de limbă germană. Dar cunoştinţele de la TestDaF mă ajută, în continuare,
la studii. De exemplu, în cursurile mele de statistică intervin frecvent grafice şi, de asemenea, este adesea
necesar să scriu. Consider că cel mai important lucru, la examene şi la studiu, este să vorbeşti şi să scrii
inteligibil, în ciuda greşelilor.

Foto: Stefan Grundmann

Am promovat anul trecut TestDaF şi în prezent studiez psihologia la
Ruhr-Universität Bochum.

Cele 4 părţi ale examenului TestDaF
Ce trebuie să ştiţi la TestDaF:

Înţelegerea textului citit

Înţelegerea textului ascultat

3 texte de citit, 30 de exerciţii, 60 de minute

3 texte de ascultat, 25 de exerciţii,
40 de minute

Puteţi citi texte scurte din viaţa universitară
cotidiană şi să asociaţi afirmaţiile date: indexul
cursurilor, anunţuri sau recenzii de carte. Puteţi
concepe texte mai lungi pe teme generale sau
ştiinţifice şi răspunde la întrebări referitoare la
afirmaţiile sau detaliile esenţiale.

Exprimare în scris
1 exerciţiu de scris, 60 de minute
Scrieţi un text coerent şi clar structurat, pe o temă dată. În plus, puteţi
extrage informaţii dintr-o diagramă, pe care să le descrieţi şi să le
sintetizaţi. Reuşiţi să faceţi comparaţii şi să expuneţi argumentat propriul
dvs. punct de vedere.

Puteţi înţelege textele ascultate: dialoguri
scurte, interviuri sau prezentări. Înţelegeţi
contextul general şi afirmaţiile esenţiale,
inclusiv din texte ascultate mai lungi, şi puteţi
răspunde la întrebări în acest sens.

Exprimare orală
7 exerciţii de vorbire, 35 de minute
În situaţii tipice ale vieţii studenţeşti, vă puteţi
exprima verbal. Puteţi susţine propria opinie,
în cadrul unui seminar, puteţi da un sfat unor
colegi de studii sau lua parte activ la discuţii.

Niveluri TestDaF
Cele trei niveluri ale TestDaF (TDN 3, 4 şi 5) descriu competenţele lingvistice care vă sunt necesare pentru studii. Vă orientaţi după Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi al Consiliului Europei. Astfel vă furnizaţi dvs. înşivă şi instituţiilor cărora le prezentaţi certificatul TestDaF,
informaţii comparabile pe plan internaţional, cu privire la competenţele dvs. lingvistice.
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TestDaF evaluează imparţial…
Imparţialitatea şi calitatea sunt liniile directoare ale
Institutului pentru TestDaF.
Formatul standardizat al TestDaF conferă
siguranţă în pregătire. Ştiţi ce se cere din
partea dvs. la TestDaF.
Institutul pentru TestDaF garantează
imparţialitatea în examinare şi în evaluarea
performanţelor dvs.

TestDaF rămâne la fel în ceea
ce priveşte:

TestDaF pentru persoane cu
abilităţi reduse
Puteţi susţine TestDaF chiar dacă aveţi dizabilităţi corporale (de ex. dizabilitate vizuală sau
hipoacuzie) sau dificultăţi de învăţare (de ex.
legastenie sau deficit de atenţie). Desfăşurarea
TestDaF va fi în acest caz adaptată la nevoile
dvs. Înscrieţi-vă cu suficient timp înainte, la un
centru de testare la alegerea dvs.

Structura
Tipul exerciţiilor
Cerinţele
Evaluarea
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Desfăşurarea testului

… şi este de încredere.
La fiecare test garantăm standarde internaţionale
de calitate.
TestDaF respectă principii unitare şi clare

Asigurarea şi certificarea calităţii

elaborarea centralizată a unor teste
în Institutul pentru TestDaF cu autori
de specialitate

verificarea centralizată a tuturor
exerciţiilor de examen şi evaluarea
performanţelor tuturor participanţilor

verificarea pe plan internaţional
a tuturor exerciţiilor prin intermediul
candidaţilor la TestDaF şi evaluarea
exerciţiilor

desfăşurarea TestDaF numai în
centre de testare autorizate

Institutul pentru TestDaF este o instituţie
ştiinţifică. Prin cercetare permanentă, calitatea
TestDaF este asigurată, îmbunătăţită şi
prezentată în mod transparent.
Astfel, dumneavoastră puteţi profita: cerinţele
de examinare rămân constante, iar examenul
este imparţial.

Marca de calitate: Q-Mark
Asociaţia testatorilor de limbi străine a evaluat
respectarea Standardelor de calitate la TestDaF
prin calificativul „foarte bine“ şi a acordat
testului marca de calitate „Q-Mark“:
Association of Language
Testers in Europe: www.alte.org

Şapte paşi spre succesul la TestDaF
www.testdaf.de ➡ Pentru participanţi
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Sunteţi pregătiţi pentru TestDaF? Aflaţi aceasta prin testul de
încadrare nivel de pe pagina de internet TestDaF sau de pe
onDaF.
Pregătiţi-vă temeinic pentru TestDaF cu:
Seturi model:puteţi vizualiza, descărca şi imprima
seturile noastre model, inclusiv documente audio,
de pe pagina de internet a TestDaF.
„Sfaturi şi sugestii“, vi se arată soluţiile corecte de
rezolvare a exerciţiilor TestDaF.
Materiale pentru pregătire apărute la edituri –
o listă este disponibilă pe pagina de internet.
Cursuri de pregătire, de ex. la centre de testare,
universităţi şi Goethe-Institut.
Deutsch-Uni Online (DUO), unde puteţi să vă pregătiţi,
cu sprijinul unor tutori.
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Alegeţi un centru de testare din apropierea dvs.
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Decideţi-vă pentru o dată de susţinere a examenului TestDaF.
Faceţi planificarea din timp şi corelaţi-o cu termenele de
înscriere ale universităţilor.

5

Înscrieţi-vă online la TestDaF.
Păstraţi numele de utilizator şi parola, pentru a putea
administra astfel datele dvs.
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Informaţi-vă exact: cum se desfăşoară examenul?
Citiţi FAQ pe pagina de internet, ce trebuie luat în
considerare în ziua dinaintea şi după cea a examenului.
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Bucuraţi-vă de rezultatul şi de certificatul dvs.
După 6 săptămâni de la data examenului, puteţi vizualiza
rezultatele pe portal, în secţiunea pentru participanţi.
Pentru aceasta, aveţi nevoie de numele de utilizator şi
de parolă. Certificatul imprimat şi semnat îl veţi primi din
partea centrului.

Centrele noastre de
testare la nivel mondial
Circa 500 centre de testare din aproape 100 de ţări
Participanţi la TestDaF din 150 de ţări
Cu peste 25.000 de participanţi la teste anual, este
principalul şi cel mai mare test de limbă germană pe
nivelurile stabilite prin Cadrul European Comun de
Referinţă pentru Limbi
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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Contact Institut TestDaF:
Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung
und Testentwicklung e. V.
TestDaF-Institut, Bochum
E-Mail: kontakt@testdaf.de
Internet: www.testdaf.de
www.facebook.com/TestDaF

rumänisch

Membru în ALTE şi EALTA
Membru asociat în ITC und EAQUALS

