INFORMACJE ORGANIZACYJNE
dotyczące EGZAMINÓW ÖSD.

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie przeprowadzonymi przez Österreich Institut egzaminami ÖSD .
Poniżej znajduje się kilka ważnych informacji odnośnie egzaminu, na który dokonał/a Pan/i zgłoszenia.
1. Termin egzaminu.
Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Terminy egzaminów podane są na stronie internetowej.

2. Zgłoszenia na egzamin przyjmujemy najpóźniej na miesiąc przed egzaminem.
Chętni na egzamin mogą zapisać się drogą internetową bądź osobiście w Instytucie. Bardzo proszę mieć przy
sobie dowód osobisty. W przypadku osób powtarzających egzamin, które zdały część pisemną lub ustną należy
dostarczyć dokument potwierdzający zdanie części egzaminu.

3. Rezygnacja z egzaminu.
Termin rezygnacji z egzaminu oraz ewentualnego zwrotu opłaty upływa 2 tygodnie przed egzaminem. Po
tym terminie nie przyjmujemy rezygnacji z egzaminu oraz nie dokonujemy zwrotu opłaty.

4. Miejsce przeprowadzenia egzaminu.
Österreich Institut Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 50-069 Wrocław (należy przejść przez patio, piętro 3A)

5. Godzina rozpoczęcia egzaminu.
Część pisemna: godz. 09:00
Prosimy stawić się w biurze kursów o godz. 08:45 w celu weryfikacji danych osobowych. Bardzo proszę mieć
podczas egzaminu dowód osobisty.

Część ustna: szczegółowy harmonogram egzaminu ustnego zostanie Państwu udostępniony na kilka dni
przed terminem

UWAGA! Wszystkie osoby, które zdają obie części egzaminu, podchodzą do egzaminu ustnego bez
względu na wynik części pisemnej!
6. Czas trwania egzaminu.

MODUŁ
czytanie
słuchanie
pisanie
mówienie

A1 KID/A2 KID
30 / 35 min
15 min
20 / 30 min
10 min

A1 / A2

B1

B2 / C1

C2

25 / 30 min

65 min

90 min

90 min

10 / 15 min

40 min

30 / 40 min

40 min

20 / 30 min

60 min

10 min

15 min

90 min
15 / 20 min

75 min
20 min

7. Egzamin Zertifikat Deutsch B1
Od 2014 roku można będzie przystąpić do poszczególnie wybranych przez Państwa części egzaminu.
Poszczególne moduły mogą być zrealizowane niezależnie od siebie, w różnych terminach.
Egzamin składa się z czterech części:
- Leseverstehen (rozumienie tekstu czytanego)
- Höverstehlen (rozumienie tekstu słuchanego)
- Schreiben (redagowanie tekstu)
- Sprechen (mówienie, konwersacja)
Koszt każdej z nich to 125 zł. Dla kursantów Instytutu Austriackiego mamy specjalną cenę 110 zł.
Jeśli chcecie Państwo zdawać cały egzamin, obowiązuje cena 410 zł. Słuchacze Instytutu Austriackiego
przystępują do egzaminu opłacając kwotę w wysokości 350 zł.

8. Wyniki egzaminu.
W terminie 7 dni od zakończenia egzaminu uczestnicy informowani są o jego wynikach. Po tym terminie prace
będą odesłane do Centrali ÖSD. Osoby, które zdały jedną część egzaminu mogą odebrać zaświadczenie, które
upoważnia do powtórzenia części niezliczonej.
Uczestnicy egzaminu mają prawo wglądu w szczegóły oceny ich egzaminu, tzn. w kopię arkuszu oceny.
Oryginał arkusza oceny odsyłany jest wraz z egzaminem w terminie 7 dni od zakończenia egzaminu do Centrali
ÖSD. Uczestnicy egzaminu mają również prawo złożenia sprzeciwu wobec oceny ich egzaminu. Terminem
obowiązującym do wglądu w arkusz oceny jest okres do pięciu tygodni od otrzymania certyfikatu. Wgląd w
egzamin nie jest możliwy.

9. Odbiór dyplomów.
Dyplomy/certyfikaty będą dostępne w biurze kursów najwcześniej na dwa tygodnie po egzaminie. O
możliwości jego odbioru zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową. W celu upoważnienia do odbioru
osoby trzeciej niezbędne jest pisemne upoważnienie zawierające dane osobowe oraz nr dowodu osobistego
osoby upoważniającej i upoważnionej. Po okresie trzech miesięcy dyplomy są odsyłane do Centrali ÖSD w
Wiedniu.

W przypadku zgubienia, zniszczenia lub potrzeby wydania duplikatu dyplomu prosimy zwracać się
bezpośrednio do Centrali ÖSD w Wiedniu.

Co jest potrzebne podczas egzaminu?
- dowód osobisty
- przybory do pisania
- pozytywne nastawienie
- świeży umysł

Trzymamy kciuki!

