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A

Informații referitoare la atestatele de limbă pentru o bursă DAAD

Vă atragem atenția că: Atestatul de limbă trebuie să ofere informații despre nivelul de limbă din
momentul depunerii dosarului pentru bursă!
Observație: Candidații trebuie să se informeze pe cont propriu, dacă cerințele de limbă atestate
(germană/engleză) sunt în concordanță cu exigențele tuturor programelor de studiu alese. Dacă la
momentul aplicării la bursă nu se poate face dovada atestatului de limbă solicitat de instituțiile de
învățământ superior alese, atunci pe lângă actualul certificat de limbă, candidatul trebuie să informeze
printr-o declarație atașată dosarului când urmează să susțină testul de limbă solicitat.
Important: Candidații care aplică pentru un program de studiu în limba engleză, trebuie să susțină
testul de limbă germană onSET cu un lector DAAD; excepție fac candidații al căror nivel de limbă este
sub A1. Aceștia trebuie să indice acest lucru doar in formularul de aplicare. Această dovadă a
cunoștințelor de limbă germană pentru candidații care aplică pentru un program cu predare în
limba engleză este necesară strict pentru înscrierea în timp util a viitorilor bursieri la un curs de
limbă în funcție de nivelul lor de cunoștințe.
Din cauza situației actuale generate de pandemia de COVID-19, testul onSET nu se mai poate
organiza anul acesta. (vedeți mai jos notă actuală).
Important: De regulă, atestatele de limbă nu trebuie să fie mai vechi de 2 ani. În cazul în care aveți un
atestat de limbă mai vechi de 2 ani, îl puteți atașa aplicației împreună cu o autoevaluare a nivelului de
limbă actual (descarcă de aici formularul), (vedeți notă actuală).
Germană: Următoarele atestate sunt acceptate (în copie simplă). Acest lucru este valabil și pentru
germaniști.






onSET Deutsch-Test (de regulă B2; C1);
TestDaF (de regulă TDN 4) sau DSH-2;
Certificatele Institutului Goethe (de regulă B2; C1; C2);
DSD 2;
telc (de regulă B2, C1, C2).

Engleză: Următoarele atestate sunt acceptate (în copie simplă):
 onSET Ensglish-Test (de regulă B2; C1);
 TOEFL sau IELTS sau Cambridge Certificate.
Notă actuală: În cazul în care la momentul depunerii dosarului nu dețineți un certificat de limbă valabil,
iar din cauza situației actuale generate de pandemia de COVID-19 nu aveți posibilitatea de a obține
unul în timp util (de ex. din cauza închiderii universităților sau a centrelor de testare etc), vă rugăm să
încărcați în locul acestuia o declarație proprie în care să explicați acest lucru împreună cu o
autoevaluare a nivelului de limbă actual, în funcție de nivelul CECRL. Vă atragem totodată atenția că,
ulterior, pentru a aplica pentru un loc de studiu la facultate, veți avea nevoie de un certificat de limbă
recunoscut. De îndată ce veți reuși să obțineți un certificat de limbă, vă rugăm să-l încărcați și pe acesta
pe portal. Sugestii pentru o autoevaluare corectă a competențelor lingvistice găsiți aici la secțiunea A/
punctul 8.
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