
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
dotyczące EGZAMINÓW ÖSD.

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie przeprowadzanymi przez Österreich Institut egzaminami ÖSD.
Poniżej znajduje się kilka ważnych informacji odnośnie egzaminu, na który dokonał/a Pan/i zgłoszenia.

1.   Termin egzaminu:  
część pisemna: 01 marca 2014 / sobota      część ustna: 02 marca 2014 / niedziela

2. Zgłoszenia na egzamin – do dnia 31 stycznia 2014.
      Bardzo prosimy o zapamiętanie terminu egzaminu, ponieważ ze względów organizacyjnych NIE OTRZYMAJĄ Państwo 
dodatkowego potwierdzenia. 
3.   Termin dostarczenia dowodu wpłaty za egzamin   (w oryginale lub kopii) 

osobiście do biura od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-20:00, faxem na numer 022 / 331 91 39 lub 
e-mailem  na adres:  warszawa@oei.org.pl

upływa z dniem 14 lutego 2014 (najpóźniej do 2 tygodni przed egzaminem).
Niedostarczenie dowodu wpłaty do w/w terminu będzie równoznaczne z rezygnacją z egzaminu.
4.   Termin rezygnacji   z egzaminu oraz ewentualnego zwrotu opłaty upływa na 2 tygodnie przed egzaminem. 

W przypadku egzaminu, na który dokonał/a Pan/i zgłoszenia termin ten upływa z dniem 14.02.2014.
Po przekroczeniu w/w terminu nie przyjmujemy rezygnacji z egzaminu oraz nie dokonujemy zwrotu opłaty.

5.   Miejsce przeprowadzenia egzaminu  :
Siedziba Österreich Insitut Polska Sp. z o.o., Ul. Zielna 37 Budynek B - I, II piętro

(W przypadku dużej ilości osób część egzaminu pisemnego może odbywać się w siedzibie Austriackiego Forum Kultury, ul. 
Próżna 7/9. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, w/w informacja zostanie umieszczona  przed egzaminem w 
sekretariacie Instytutu Austriackiego przy ul. Zielnej 37).

6.   Godzina rozpoczęcia egzaminu  :
Część pisemna: godz. 9:00   

Prosimy o przybycie o godz. 8:45 w celu wyszukania swego nazwiska na liście i odnalezienia sali, w której będzie 
Pan/i zdawać egzamin.

Część ustna: informacje o godz. rozpoczęcia egzaminu ustnego będą  dostępne po egzaminie pisemnym.
UWAGA!!!   Wszystkie osoby, które zdają obie części egzaminu, podchodzą do egzaminu ustnego bez względu 

na wynik części pisemnej!

7.   Czas trwania egzaminu pisemnego  : 
KID 1  / KID 2 ok. 80 min B2 Mittelstufe ok. 225 min.        

Grundstufe A1 / A2 ok. 75 min. C1 Oberstufe ok. 225 min.

B1  Zertifikat Deutsch / ZdfJ     ok. 165 min. Wirtschaftssprache Deutsch C2              ok. 225 min.

8.   O wynikach egzaminu   będzie można dowiadywać się  osobiście w siedzibie Instytutu   od dn. 24.03.2014. 
Po świadectwa zapraszamy do sekretariatu (osobiście lub z pisemnym upoważnieniem) 3 kwietnia –  30 
kwietnia 2014. W tym terminie istnieje również możliwość wglądu do pracy. Po upływie tego terminu 
świadectwa i prace zostaną odesłane do Centrali ÖSD w Wiedniu.

9. Zaświadczenie o ewentualnej dysleksji bądź dysgrafii prosimy przynieść na egzamin pisemny i dołączyć do 
pracy. W przeciwnym wypadku NIE ZOSTANIE UWZGLĘDNIONE.

Prosimy o  CZYTELNE wypełnienie Gesamtbogen. Na dyplomie zostaną umieszczone TYLKO informacje z Gesamtbogen
      (imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia). W przypadku konieczności wystawienia dyplomu powtórnie, wynikającego z 

nieczytelnego wypełnienia Gesamtbogen lub umieszczenia na nim niewłaściwych danych, będzie pobierana opłata 60 PLN.

:-)   Na egzamin należy mieć ze sobą  :
- dowód osobisty (bądź inny dokument ze zdjęciem) / przybory do pisania

świeżą głowę i dobry nastrój / ŻYCZYMY POWODZENIA!!!


