Скъпи кандидати за ДААД стипендии,
Техническият университет в София провежда всяка година безплатен тест по немски и
английски език – OnSet. за определяне на текущото ниво на владеене на двата езика.
Всички кандидати, които нямат сертификат по немски/английски език, молим да се
запишете за изпита при лектора в ТУ `г-н Даниел Кулеша: daniel.kulesza@fdiba.tusofia.bg
Този тест е предназначен, както за всички кандидати за магистърски и изследователски
стипендии, така и за кандидати за летни курсове, които към момента на кандидатстване
нямат сертификат по един от двата езика.
Освобождават се от теста по английски език само тези, които могат да набавят
сертификат по английски език, който се изисква от немските университети (TOEFL,
IELTS, etc).
Обърнете внимание, че може да се наложи някои кандидати да се явят и на тест по
немски, и на тест по английски език – в зависимост от програмата и езика на
кандидатстване. Моля обърнете внимание за това на г-н Кулеша, когато се записвате.
И от двата теста могат да се възплозват и кандидатите за летни езикови курсове, за
магистърски и изследователски стипендии (за докторанти и млади учени), в случай че
нямат наличен или актуален сертификат.
Изпитът е изцяло писмен, провежда се онлайн и е в рамките на един час. След
полагането му, системата автоматично генерира сертификат, на който е отбелязано
текущото Ви ниво на владеене на немски или английски език по Европейската езикова
рамка (А1, А2, В1...) според точките Ви от теста.
ВАЖНО! Задължително е всеки кандидат да качи сертификата от

положения тест (издава се от системата директно в PDF формат) в
акаунта си в портала на ДААД. Имате възможност да набавяте документи дори и
след като сте изпратили кандидатурата си онлайн през Портала.

 Моля информирайте се своевременно от г-н Даниел Кулеша

(daniel.kulesza@fdiba.tu-sofia.bg) за датите за изпитите в София за тази година,
както и от лектора във Велико Търново и не чакайте до последния момент!

ЩЕ ИМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НЯКОЛКО ДАТИ ЗА ИЗПИТ. ТЕСТОВЕТЕ В СОФИЯ
ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ МЕЖДУ СРЕДАТА НА ОКТОМВРИ И КРАЯ НА НОЕМВРИ МЕСЕЦ.

Кандидати от други градове, които биха желали да положат един от двата изпита, моля
информирайте от този линк за TestDaF центровете в страната, където това може да
стане: https://www.testdaf.de/fuer-teilnehmende/die-pruefung/testzentren/testzentren-weltweitvon-a-bis-c/
ВАЖНО! Моля обърнете внимание, че тестовете за входящо ниво по немски и английски
език, които са организирани от лекторите ни в София и Велико Търново, са
безплатни за кандидатите на ДААД. Желаещите да положат изпит за входящо ниво в
други TestDaF центрове в страната, трябва да заплатят съответната такса.
ВАЖНО! Моля обърнете внимание, че този тест не замества сертификата по
немски/английски език, който изискват университетите, към които кандидатствате! Той
служи единствено за целите на Вашата кандидатура по програмите на ДААД.
Кандидати извън София могат да се обърнат към лектора във Велоктърновски
университет „Св. св. Кирил и Методий”:
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