
Anmälan till språkprov i tyska 

Härmed anmäler jag mig till följande språkprov: 

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 (600 SEK) 

Goethe-Zertifikat A2:Fit in Deutsch 2 (700 SEK) 

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 (800 SEK) 

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 (1 000 SEK) 

Goethe-Zertifikat B1: Jugendliche (1 700 SEK) 

Goethe-Zertifikat B1: Erwachsene (1 700 SEK) 

Goethe-Zertifikat B2 (1 800 SEK) 

Goethe-Zertifikat C1 (2 000 SEK) 

Goethe-Zertifikat C2: GDS (2 800 SEK) 

Jag vill anmäla mig till följande provtillfälle: ____________________ 

dag, månad, år 

Efternamn, Förnamn __________________________________________ 

Födelsedatum ___________________ Kön: man     , kvinna     , annat 

Födelseort ____________________________________________________ 

Gatuadress ___________________________________________________ 

Postnummer, Ort _____________________________________________ 

Mejladress ___________________________________________________ 

Telefonnummer ______________________________________________ 

Goethe-Institut Schweden, Språkavdelning 

Bryggargatan 12 A, 111 21 Stockholm, 

Tel: 08-459 12 22, sprache-stockholm@goethe.de 

 

mailto:sprache-stockholm@goethe.de


Regler för prov vid Goethe-Institut Schweden 

1. Anmälan

1.1. Anmälningsformulär fås från Goethe-Institut Schweden eller via Internet. Man kan anmäla sig per 

telefon eller e-post. 

1.2. Goethe-Institut Schweden fastställer plats och tid för provet. 

1.3. Alla provdokument är konfidentiella. De lyder under sekretess och hålls inlåsta.  

1.4. För deltagare med speciella behov finns det möjlighet till särskilda regler. I sådana fall måste ett 

intyg över behovet uppvisas redan vid anmälan. 

2. Provavgift och återbetalning av provavgiften

2.1. Avgiften baserar sig på de aktuella reglerna om avgifter som finns förtecknade på 

anmälningsformuläret. Endast de som betalat hela provavgiften kan erhålla ett certifikat. 

Provavgiften betalas i förväg och sätts in på vårt konto: bankgiro 694 – 2056. 

2.2. Det är möjligt att avstå från ett prov. Den redan inbetalda provavgiften krediteras och betalas 

tillbaka i enskilda fall. 

2.3. I fall att man utesluts från provet återbetalas inte provavgiften. Den som fuskar, använder otillåtna 

hjälpmedel eller överlåter dem till andra, eller på annat sätt omöjliggör ett regelrätt 

genomförande av provet genom oaktsamt uppförande utesluts från provet. I sådant fall 

utvärderas inte provprestationen.  

3. Provresultat och -certifikat

3.1. Goethe-Institut Schweden meddelar provresultaten. 

3.2. Provcertifikat utfärdas inom tre veckor efter provtillfället för provdeltagare som har blivit 

godkända i alla provdelar och har betalat provavgiften. 

3.3. Om man tappat bort sitt intyg kan ett ersättningsintyg skrivas ut inom tio år. Utställandet av ett 

ersättningsintyg är avgiftsbelagt. 

3.4. Provet kan i sin helhet göras om så många gånger man önskar. Detaljerna för detta, även gällande 

möjligheten att göra om delar av provet, finns beskrivna i reglarna för genomförande av 

respektive prov. Goethe-Institut Schweden kan fastslå bestämda frister för omprovets datum. 

3.5. Ett skrivligt överklagande mot ett provresultat ska inlämnas inom två veckor efter att 

provresultatet har publicerats till Goethe-Institut Schweden. 

Med min signatur bekräftar jag att jag är införstådd med reglarna för prov vid Goethe-Institut Schweden, 

att jag har läst de allmänna reglerna om prov och att anmälan är bindande till det prov och provtillfälle 

som jag angivit.  

_________________________ __________________________ 

Ort, datum Signatur 


	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	Jag vill anmäla mig till följande provtillfälle: 
	Efternamn Förnamn: 
	Födelsedatum: 
	Kön man: Off
	kvinna: Off
	annat: Off
	Födelseort: 
	Gatuadress: 
	Postnummer Ort: 
	Mejladress: 
	Telefonnummer: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Text12: 
	Text13: 
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 


