Felsőfokú tanulmányai
a TestDaF vizsgával
kezdődnek

Foto: Claudia Radecke

Bármit és bárhol is szeretne tanulni Németországban, a TestDaF vizsgát németnyelvtudása igazolásaként minden
felsőoktatási intézmény elismeri.

A TestDaF nyelvvizsga:
német nyelvtudásának igazolása felsőoktatási
tanulmányokhoz és munkavállaláshoz
Évente több mint 25.000 bizonyítvány: a TestDaF a legfontosabb nyelvvizsga, amellyel a
németországi egyetemi tanulmányokra jelentkező diákok német nyelvtudásukat igazolhatják.
Ha valaki a TestDaF (TDN) 4-es szintjét mind a négy vizsgarészben eléri, akkor csaknem
minden szakra és szakirányra felvételt nyerhet.
Csak néhány mesterszakhoz szükséges az ennél magasabb TestDaF-szint.
Bizonyos felsőoktatási intézmények egy-egy készség esetén elfogadják a TDN 3-as szintet
is, ha azt kiegyenlíti valamelyik készség TDN 5-ös szintje.
Sok szakon azonban még az ennél alacsonyabb szintű eredmények is elegendőek
(pl. 4 x TDN 3).
Időben járjon utána, milyen szintű nyelvtudást várnak el az Ön által választott szakon.
Erről a felsőoktatási intézmény honlapján vagy a www.sprachnachweis.de weboldalon
tájékozódhat.
A TestDaF vizsga a (felsőfokú végzettséget igénylő) foglalkozások gyakorlásához szükséges
nyelvtudás igazolására is alkalmas. Jó eredményű TestDaF-bizonyítványával könnyen meggyőzheti
a kutatóintézeteket és a munkaadókat német nyelvtudásáról.

A TestDaF-bizonyítvány
azért értékes, mert:
korlátlan ideig érvényes,
minden felsőoktatási intézmény
elismeri,
pontos tájékoztatást nyújt az
Ön nyelvtudásáról.

Mit mér a TestDaF vizsga?

A TestDaF vizsga négy része a
felsőfokú tanulmányokhoz és a
tudományos munkához szükséges
nyelvi készségeket méri.

Dilafruz Rahieva (22), Üzbegisztán:

Az első előadásokat a sok szakkifejezés és a beszédtempó miatt nehezen tudtam követni! Senki sem kérdezte
meg tőlem, hogy értem-e, mint korábban a német nyelvtanfolyamokon. De a TestDaF vizsgához elsajátított
tudás sokat segít a tanulmányaim során. Például gyakran találkozom különböző grafikonokkal a statisztika
órákon és sokat is kell írnom. Szerintem az a legfontosabb a vizsgában és most a tanulmányaim során is,
hogy a hibáim ellenére is érthetően beszéljek és írjak.
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Tavaly tettem le a TestDaF vizsgát, és most a bochumi Ruhr-Egyetemen
tanulok pszichológiát.

A TestDaF vizsga 4 része
Amit a TestDaF vizsgán tudni kell:

Olvasott szöveg értése

Hallott szöveg értése

3 szöveg, 30 feladat, 60 perc

3 szöveg, 25 feladat, 40 perc

Képes hozzárendelni előre megadott állításokat a felsőoktatás hétköznapjaiból vett rövid
szövegekhez, tanrendből vett részletekhez,
hirdetésekhez vagy könyvrecenziókhoz.
Megérti az általános és tudományos témákat
tárgyaló hosszabb szövegeket és tud válaszolni
a szövegekben szereplő fontos mondanivalókra
valamint részletekre irányuló kérdésekre.

Képes megérteni hallott szövegeket – rövid
párbeszédeket, interjúkat vagy előadásokat.
Megérti a hosszabb hallott szövegek globális
szövegösszefüggéseit és fontos mondanivalóit, és tud válaszolni a szövegekre
vonatkozó kérdésekre.

Íráskészség
1 íráskészség-feladat, 60 perc
Összefüggő és jól felépített szöveget tud írni egy megadott témáról.
Ehhez egy diagramból képes kigyűjteni, ismertetni és összefoglalni
információkat. Képes összehasonlításokat végezni és saját álláspontját
indoklással együtt kifejteni.

Beszédkészség
7 beszédkészség-feladat, 35 perc
Képes arra, hogy a felsőoktatásra jellemző
szituációkban szóban kifejezze magát. Tudja
képviselni a saját véleményét egy szemináriumon, képes a hallgatótársainak tanácsot adni
vagy aktívan részt venni egy vitában.

A TestDaF-szintek
A három TestDaF-szint (TDN 3, 4 és 5) azokat a nyelvi készségeket tartalmazza, amelyekre
felsőfokú tanulmányaihoz szüksége van. Ezek az Európa Tanács által kidolgozott Közös Európai
Nyelvi Referenciakerethez igazodnak. Nemzetközileg összehasonlítható információkat nyújtanak
a nyelvtudásáról saját maga részére és mindazon intézmények számára, amelyeknél TestDaFbizonyítványát benyújtja.
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A TestDaF vizsga fair…
A TestDaf Intézet vezérelve a korrektség és a minőség.
A TestDaF standard formája nagy biztonságot
jelent a felkészülés során. Pontosan lehet
tudni, mik a TestDaF vizsga követelményei.
A TestDaF Intézet fair mind a vizsga lebonyolításában, mind a teljesítmény értékelésében.

A TestDaF mindig azonos:
felépítésében

TestDaF vizsga korlátozottsággal
élők számára
Testi fogyatékossággal (pl. látási fogyatékosság
vagy nagyothallás) vagy tanulási nehézségekkel (pl. diszlexia vagy figyelemzavar) élők is
letehetik a TestDaF vizsgát. Ilyenkor a TestDaF
vizsga menetét az Ön igényeihez igazítjuk.
Időben jelentkezzen a választott vizsgaközpontban!

feladattípusaiban
követelményeiben
a vizsga menetében
Foto: Lutz Kampert

a kiértékelésben

… és megbízható.
Minden teszt esetében garantáljuk a nemzetközi minőségi
szabványok betartását.
A TestDaF egységes és világos alapelvei

A minőség biztosítása,
a minőség tanúsítása

A TestDaF Intézet jól képzett szakemberei központilag fejlesztik a teszteket.

A vizsgafeladatokat és a résztvevők
teljesítményét központilag értékelik ki.

Minden feladatot jövendőbeni TestDaF-vizsgázókkal tesztelnek világszerte, majd a feladatok evaluációja
ez alapján történik.

A TestDaF vizsgákat világszerte
csak akkreditált vizsgaközpontokban
lehet letenni.

A TestDaF Intézet tudományos intézmény.
Az intézetben a TestDaF vizsga minőségét
folyamatos kutatásokkal biztosítják, javítják,
és teszik áttekinthetővé.
Az Ön számára ez azért hasznos, mert a
vizsgakövetelmények mindig ugyanazok,
és a vizsga fair.

Q-Mark minőségjel
Az Európai Nyelvvizsgáztatók Szövetsége
„nagyon jónak” minősítette a TestDaF-nál a
minőségi szabványok betartását, ezért a TestDaF megkapta a „Q-Mark“ minőségjelet:
Association of Language
Testers in Europe: www.alte.org

Hét lépés a sikeres TestDaF vizsgához
www.testdaf.de ➡ für Teilnehmer (Vizsgázók számára)
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Készen áll a TestDaF vizsgára? Győződjön meg róla a TestDaF
vagy az onDaF weboldalán található szintfelmérő tesztek
segítségével.
Készüljön fel alaposan a TestDaF vizsgára:
A TestDaF weboldaláról ingyen letölthető és kinyomtatható két modellteszt (Modellsatz) a hozzájuk tartozó
hangfájlokkal együtt.
A weboldalon az információk és tippek (Hinweise und
Tipps) biztos segítséget nyújtanak a TestDaF-feladatok
megoldásában.
A különböző kiadók felkészítő anyagainak listáját szintén
megtalálja a weboldalon.
Vegyen részt felkészítő tanfolyamokon – pl. a vizsgaközpontokban, felsőoktatási intézményekben vagy a
Goethe Intézetekben.
A Deutsch-Uni Online (DUO) internetes némettanfolyamain tutorok segítségével készülhet a vizsgára.
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Válasszon ki egy vizsgaközpontot.
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Válasszon ki egy TestDaF-vizsgaidőpontot.
Tervezzen jó előre, és vegye figyelembe az egyetemeken és
főiskolákon a jelentkezési határidőket.
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Jelentkezzen online a TestDaF vizsgára.
Őrizze meg felhasználó-azonosítóját és jelszavát, mert ezek
segítségével tudja kezelni adatait!
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Tájékozódjon alaposan a vizsga menetéről.
Olvasson utána a weboldalon a gyakori kérdések (FAQ)
között, hogy mire kell ügyelnie a vizsga előtti napon,
a vizsga napján és azt követően.
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Örüljön eredményének és bizonyítványának!
A vizsga napját követő 6 hét elteltével meg tudja nézni
eredményeit a vizsgázók portálján (Teilnehmerportal).
Ehhez felhasználó-azonosítójára és jelszavára lesz szüksége.
A nyomtatott és aláírt bizonyítványát ezután a vizsgaközponttól fogja megkapni.

Vizsgaközpontok
a világ minden táján
csaknem 500 vizsgaközpont majdnem 100 országban
TestDaF-vizsgázók 150 országból
évente több mint 25.000 vizsgázójának köszönhetően
a legfontosabb és legnagyobb német nyelvvizsga a Közös
Európai Nyelvi Referenciakeret ezen szintjein

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

A tájékoztatót adta:

Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung
und Testentwicklung e. V.
TestDaF-Institut, Bochum
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A TestDaF Intézet elérhetősége:

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

ungarisch

Az ALTE és EALTA tagszervezete
Az ITC és az EAQUALS társult tagja

