A DAAD ösztöndíjakhoz elfogadott német nyelvvizsgák listája
A DAAD ösztöndíjra az állami vagy államilag elismert intézmények általános nyelvvizsgabizonyítványai kerülnek elfogadásra (komplex szóbeli és írásbeli vizsga, azaz C típusú
nyelvvizsga, vagy az A típusú és B típusú nyelvvizsga együtt), vagy a német érettségi (pl.:
Thomas Mann Gymnasium Budapest). Szaknyelvi nyelvvizsgák nem kerülnek elfogadásra.
Mindig a legmagasabb fokú nyelvvizsga-bizonyítványt kérjük benyújtani (pl.: felsőfokú
nyelvvizsga-bizonyítvány esetén nem kell a középfokú nyelvvizsga-bizonyítványt benyújtani.)
Azok a pályázók, akik német nyelven pályáznak és kutatnak Németországban, csak a német
nyelvvizsga-bizonyítványt csatolják; azok a pályázók, akik angol nyelven pályáznak és
kutatnak Németországban, az angol nyelvvizsga-bizonyítványt valamint a német nyelvi
igazolást is csatolják. Az állami vagy államilag elismert intézmények általános nyelvvizsgabizonyítványai a nyári egyetemi ösztöndíjon kívül minden DAAD ösztöndíjprogram esetén
időkorlát nélkül felhasználhatók.
A nyári egyetemi ösztöndíjra pályázók figyelemébe: csak államilag elismert német
nyelvvizsgák fogadhatók el az Európai Referenciakeret szerinti B1-C2 besorolással,
illetve a TestDaF nyelvvizsga, az OnSET teszt, esetleg egy DAAD lektor által kiállított
nyelvi igazolás. A nyelvtudásnak legalább az Európai Referenciakeret szerinti B1
besorolásnak kell megfelelnie. A legaktuálisabb nyelvvizsga-bizonyítvány nem
lehet egy évnél régebbi, kivéve a következők esetén: Deutsches Sprachdiplom,
német érettségi (pl. Thomas Mann Gymnasium Budapest), TestDaF nyelvvizsga
(TDN 4-es szint felett), Goethe Intézet C1-es (vagy e feletti) nyelvvizsgái, valamint a
telc Deutsch nyelvvizsga.

Azon pályázóknak, akik nem rendelkeznek állami vagy államilag elismert
nyelvvizsgával, vagy nem beszélnek németül, a „DAAD-Sprachzeugnis” űrlapra van
szükségük, amelyet a felsőoktatási intézményükben oktató DAAD-lektor állít ki.
Erre két lehetőség van:
a) A DAAD-lektor a nyelvi óráiról ismeri a pályázót, így a pályázó német nyelvtudását
egy DAAD űrlapon („DAAD-Sprachzeugnis”) igazolja. Ha a felsőoktatási
intézményben DAAD-lektor nem oktat, akkor a „DAAD-Sprachzeugnis” űrlapot egy
másik német anyanyelvű nyelvtanár is kiállíthatja. A „DAAD-Sprachzeugnis” űrlap
csak egy pályázatra érvényes, azaz a következő évben az ismételt pályázás során
nem használható fel újra.
b) Ha nincsen államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványa, vagy az utóbbi időben nem
volt német anyanyelvű nyelvtanára, Debrecenben, Pécsett, Szegeden vagy
Veszprémben részt kell vennie egy a DAAD lektor által szervezett nyelvi teszten, az
ún. OnSET teszten (www.onset.de). A lektorok listáját és elérhetőségeiket
megtalálja honlapunkon (www.daad.info.hu/mdaadungarn.html). Budapesten a
budapesti lektorok által szervezett számítógépes tesztekre több alkalommal,
várhatóan szeptember közepétől kerül sor. A pontos helyszínt és időpontot
szeptember elején közepén közzétesszük honlapunk Rendezvények menüpontjában.
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