ÖSD JELENTKEZÉSI LAP
ÖSD Vizsgaközpont Szeged
SZTE Idegennyelvi Kommunikációs Intézet
6722 Szeged, Honvéd tér 6..
Tel./Fax.: 62/544-539
www.lingo.u-szeged.hu, kriveczk@lingo.u-szeged.hu
A jelentkezési lapot olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni!
Név:……………………………………………………………………………………………..
Szül. hely:………………………………… Szül. idő: év:…………hó:...……….. nap:………
Anyja neve: …………………………………………………………………….………………
Értesítési cím: ir. szám: ……………… ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Mobiltelefon:………………………..………..……………………………………………........
E-mail:…………………………………………………………………………………………..

(Erre az e-mail címre küldjük az értesítést a pontos vizsgabeosztásról.)
A vizsga szintje:
(Aláhúzással jelölje!)

Zertifikat Deutsch (B1)

60% magyar alapfok

Zertifikat Deutsch für Jugendliche (B1)
(16 éves kor alatt)

60% magyar alapfok

Mittelstufe Deutsch (B2 )

60% magyar középfok

Oberstufe Deutsch (C1)

60% magyar felsőfok

A vizsga időpontja: _________ (írásbeli), __________ (szóbeli)
Időpontok: http://www.lingo.u-szeged.hu/oldal.php?ID=41

Jelentkezési határidő vége: A vizsga előtt 3 héttel
Vizsgadíjak:
ZD: 31.000 HUF
MD: 36.000 HUF
OD: 39.000 HUF
SZTE nappali tagozatos
hallgatói részére!!!!!
ZD: 28.000 HUF
MD: 33.000 HUF
OD: 36.000 HUF

Az összeg befizetéséről szóló csekket kérjük
ide felragasztani.!
Banki utalás esetén számlaszámunk:
MÁK: 10028007-00282802-00000000
Közlemény rovatba: 0S 213 3010
Kedvezményezett: SZTE IKI
Kérjük csatolja az átutalási bizonylatot!

Az SZTE Kar:…………………………….évf.:…………….. szak………………hallgatója.
Diákigazolvány száma: ……………….…………………….. (csak SZTE hallgatók számára)

Szeged, ...……………………….
(……………………………………….)
(vizsgázó aláírása)

VIZSGAELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM (választható)
Amennyiben 3 hetes vizsgaelőkészítő tanfolyamon szeretne részt venni, kérjem, jelentkezzen az
alábbi címen:
http://www.lingo.u-szeged.hu/oldal.php?ID=14#3

A tanfolyam ára: 12.000,- Ft
A tanfolyam indulásának feltétele minimum 5 fő jelentkezése!
TUDNIVALÓK
 A jelentkezők a nyelvvizsga időpontjáról és helyéről emailben kapnak
értesítést legkésőbb a vizsga előtt 10 nappal.
 Megjelenés mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsga előtt 15 perccel.
 Mindkét vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak fényképes igazolvánnyal
igazolnia kell magát.
 A Zertifikat Deutsch és a Zertifikat Deutsch für Jugendliche írásbeli és szóbeli vizsgákon
segédeszközök használata tilos.A Mittelstufe Deutsch szóbeli és írásbeli vizsgán nyomtatott
szótár használata megengedett! Az Oberstufe Deutsch szóbeli és írásbeli vizsgán egynyelvű
nyomtatott szótárat lehet használni.
 A szóbeli vizsga után a vizsga helyszínét a vizsgázónak el kell hagynia.
 A vizsga eredményéről legkésőbb a vizsgát követő 10. napon tájékozódhatnak honlapunkon
(születési dátum és hely alapján), telefonon, e-mailben (kriveczk@lingo.u-szeged.hu) vagy
megtekinthetik azt az Intézet hirdetőtábláján. A sikertelen vizsgákról ugyanekkor az értesítéseket
postázzuk. A nemzetközi és a NYAK által kiállított magyar nyelvű bizonyítvány a vizsgát követő
kb. 30-60 napon belül vehető át Intézetünkben.
 Sikertelen vizsga esetén felülvizsgálati kérelmet az értesítés kézhezvételét követő 2 héten belül
nyújthat be. Ugyanekkor kérheti a dolgozatba való betekintést.
 Vizsgahalasztás az írásbeli vizsga előtt 10 munkanapig lehetséges 1500 HUF különeljárási díj
befizetése mellett.
 A vizsgadíj 40%-ának visszatérítésére a vizsga időpontja előtt 15 munkanappal történő
visszalépés esetén van mód .

Szeged, 201................................................
A fentieket tudomásul vettem:

…………………………………………….
(vizsgázó aláírása)

