Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
O zkoušce
Rakouská jazyková zkouška "Österreichisches Sprachdiplom - ÖSD" je
kvalitní, mezinárodně uznávaná zkouška.
Zkoušky jsou určené jak studentům, tak dospělým profesionálům napříč
obory, kteří buď využívají standardizace k řízení a akceleraci jazykového
pokroku nebo jako doklad potřebný pro prokázání jazykové úrovně při
přijímacích řízeních na střední a vysoké školy nebo u zaměstnavatelů v
České republice nebo zahraničí.
Jazykové zkoušky z němčiny pro žáky a žákyně základních škol jsou
určené studentům ve věku zhruba 12 až 15 let, a to nejméně po dvou
letech výuky německého jazyka.
Zkouška má 4 části – čtení, poslech, písemný a ústní projev.

Typy a úrovně
ÖSD KID 1
•
•

úroveň A1
cílem je přezkoušení jazykových schopností dětí a mládeže v oblasti
základní každodenní komunikace

ÖSD KID 2
•
•

úroveň A2
zkouška hodnotí jazykové kompetence dětí a mládeže v oblasti
každodenní komunikace, v soukromém životě, ve škole a při
částečně oficiálních situacích

ÖSD A2 Grundstufe Deutsch
•
•

úroveň A2
Zkouška na základním stupni představuje doklad o jazykové
kompetenci při činnostech a povoláních, kde postačuje schopnost
komunikace na základní úrovni.

ÖSD B1 Zertifikat Deutsch
•
•

úroveň B1
zkouška představuje dostatečný doklad o znalostech německého
jazyka jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru a nabízí
majitelům diplomu lepší šance při hledání zaměstnání.

ÖSD B2 Mittelstufe Deutsch
•
•

úroveň B2
zkouška může pro některé rakouské vysoké školy sloužit jako doklad
o dosažených jazykových znalostech dostačujících pro přijetí ke
studiu

ÖSD C1 Oberstufe Deutsch
•
•

úroveň C1
zkouška je určena především pro ty, kteří chtějí studovat na některé
z univerzit v německy hovořících zemích

ÖSD C2 Wirtschaftssprache Deutsch
•
•

úroveň C2
zkouška představuje výhody pro osoby, které chtějí využít znalosti
německého jazyka v zaměstnání s hospodářským zaměřením,
případně které chtějí studovat obory s podobným zaměřením
a získat tak lepší kvalifikaci

Využití zkoušek
Zkouška odpovídá mezinárodním směrnicím Rady Evropy a je dokladem o
znalostech německého jazyka s mezinárodním významem.
Absolvent zkoušky ÖSD může své osvědčení přiložit ke svému životopisu
jako ověřený a především srovnatelný doklad o jazykových znalostech.
Zkouška Mittelstufe Deutsch zároveň nahrazuje jazykový doklad potřebný
pro studium na některých rakouských a německých univerzitách.
Jako normovaná zkouška s přesně definovaným cílovým stupněm znalostí
je Rakouský jazykový diplom uznávaným dokladem o jazykových
znalostech pro oblast školství, vzdělání a hospodářství.

On-line zkouška
Zkoušku lze složit pouze prezenčně v příslušném Österreich Institutu.

