FAQ – izpiti

Pogosta vprašanja - izpiti

1.

Kdaj je naslednji izpitni rok?
Vse izpitne roke, ki so razpisani v tekočem letu, najdete na spletni strani GoetheInstituta Ljubljana www.goethe.de/ljubljana --> Izpiti.

2. Kje se lahko prijavim, koliko stane izpit in kakšne so možnosti plačila?
Prijavnico in Splošne pogoje poslovanja najdete na www.goethe.de/ljubljana -->
Izpiti. Izpolnjeno prijavnico lahko pošljete po elektronski (infoljubljana@goethe.de) ali navadni pošti na Goethe-Institut Ljubljana. Po prejemu
prijave vam bomo po pošti poslali račun za izpitno pristojbino. Prosimo, da račun
poravnate najpozneje do roka za prijavo in plačilo.

3. Ali se lahko udeležim izpita, klub temu da nisem obiskoval pripravljalnega
tečaja?
Opravljanje izpita ni vezano na obiskovanje določenega jezikovnega ali
pripravljalnega tečaja. Prav tako ne potrebujete dokazila o doseženi predhodni
stopnji znanja jezika.

4. Ali Goethe-Institut Ljubljana nudi tečaje za pripravo na izpit?
Na Goethe-Institutu Ljubljana nudimo pripravljalne tečaje za stopnje B1 – C1.
Tečaj traja 24 šolskih ur in se izvaja ob petkih po tri šolske ure.
Aktualne podatke in ceno najdete na naši spletni strani.

5. Kje najdem vzorčne teste?
Brezplačen prenos vzorčnih testov, podroben opis izpitov in druge materiale po
naročilu najdete na povezavi: www.goethe.de/ljubljana --> Izpiti.
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6. Kateri izpit Goethe-Instituta moram opraviti, če želim študirati na visoki šoli
(univerzi) v kateri od držav nemškega govornega območja?
O jezikovnih zahtevah izbrane visoke šole oz. jezikovnih zahtevah študijskega
programa se pozanimajte na visoki šoli (univerzi), kjer želite študirati, ali preverite
na: www.sprachnachweis.de.
Opravljen izpit Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom je dokazilo o
znanju nemškega jezika, ki ga priznavajo vse visoke šole (univerze) v Nemčiji. V
tem primeru vam ni treba opravljati izpita TestDaF-Prüfung ali drugih izpitov, ki
jih zahteva visoka šola (DSH).

7. Ali certifikate Goethe-Instituta priznajo tudi slovenski delodajalci?
O jezikovnih zahtevah delodajalcev se pozanimajte pri delodajalcu, kjer želite
delati.

8. Koliko časa potrebujem za posamezno jezikovno stopnjo?
Učenje je individualen proces. Koliko časa potrebujete, da dosežete določeno
stopnjo, je odvisno od različnih, tudi osebnih, dejavnikov: od zagnanosti,
časovnega vložka in uporabe dodatnih učnih sredstev.
Če ste se že prej učili tujih jezikov, boste nemščino osvojili dokaj hitro. Pomembno
vlogo igra tudi to, ali jezikovni tečaj obiskujete doma ali v Nemčiji, kjer imate tudi
izven tečaja možnost, da poslušate in vadite nemščino.

9. Kolikokrat lahko opravljam izpit?
K celotnemu izpitu lahko pristopite tolikokrat, kot želite. Podrobnosti, tudi
morebitne ponovitve posameznih delov izpita, so določene za vsak izpit posebej:
Določila za izvedbo izpitov.
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10. Koliko časa velja spričevalo?
Spričevala Goethe-Instituta, Goethe-Zertifikat od A1 do C2, veljajo za vedno.
Vendar veliko institucij in delodajalcev zahteva spričevala, ki niso starejša od
dveh let.

11. Kaj storim v primeru, da sem spričevalo izgubil?
Duplikatov ne izdajamo. V primeru, da od izpita ni minilo več kot 10 let, vam lahko
izpitni center, kjer ste opravljali izpit, izda nadomestno potrdilo. Izdajo potrdila je
treba plačati.

12. Ali lahko izpit opravljam kot kandidat s posebnimi potrebami?
Izpitni centri si prizadevajo, da v skladu s svojimi zmožnostmi na licu mesta
poskrbijo za kandidate s posebnimi potrebami (na primer za kronične bolnike,
slepe in slabovidne, gluhe in naglušne). Zato je treba vrsto in stopnjo posebne
potrebe navesti že ob prijavi in predložiti zdravniško potrdilo. Izpitni center je pri
tem zavezan k molčečnosti. Podrobnejše informacije prejmete na izpitnem centru,
kjer želite opravljati izpit.

13. Kje lahko overim kopijo spričevala?
Za potrebe študija lahko spričevalo overite pri vseh javnih institucijah, kot so
sodišča, ministrstva, šole, banke ipd. Delodajalci ponavadi zahtevajo overitev s
strani pooblaščene odvetniške pisarne.

14. Kdo mi lahko prevede spričevalo?
Uradni prevod spričevala vam lahko naredi sodno zapriseženi prevajalec ali
prevajalska agencija.
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15. Ali lahko znanje nemščine dokazujem tudi s potrdili Goethe-Instituta?
Potrdila o udeležbi na tečajih, uvrstitvenih testih, izpitih in podobno niso dovolj.
Zgolj spričevalo o uspešno opravljenem izpitu Goethe-Zertifikat A1 do C2 velja kot
dokazilo o znanju nemščine kot tujega jezika po vsem svetu.

16. Katere module vsebujeta izpita Goethe-Zertifikat B1 in Goethe-Zertifikat C2:
GDS?
Izpita Goethe-Zertifikat B1 in Goethe-Zertifikat C2: GDS sta sestavljena iz štirih
modulov (branje, slušno razumevanje, pisanje in ustno izražanje). Module lahko
opravljate posamezno ali v kombinaciji.

17. Ali lahko pristopim k izpitu, kljub temu da nisem iz Slovenije?
Izpitov Goethe-Instituta se lahko udeležijo vsi zainteresirani ne glede na
državljanstvo.

18. Kdaj izvem rezultate izpita?
Rezultate izpita vam bomo sporočili po elektronski pošti najpozneje štiri tedne
(oziroma šest tednov pri izpitu Goethe-Zertifikat C2: GDS) po ustnem izpitu.

