
 
DSD I ja DSD II eksamid 

DSD (Deutsches Sprachdiplom) on Saksamaa haridusministrite nõukogu poolt kinnitatud ja 

Saksa Välishariduskeskuse (ZfA) poolt läbiviidava eksami positiivse soorituse eest saadav 

diplom, mis tõendab saksa keele oskust A2/B1 keeleoskustasemel (DSD 1. järgu diplom) ja 

B2/C1 keeleoskustasemel (DSD 2. järgu diplom) ning mida tunnustatakse sisenemiseks 

saksakeelsesse gümnaasiumijärgsesse haridussüsteemi (DSD I – kutseharidusasutused, 

rakenduslikud kõrgkoolid ja DSD II – ülikoolid). Lisaks sellele on DSD diplom veel üldisem saksa 

keele oskust tõendav dokument saksakeelsetes maades, mis annab eelise konkureerimisel 

saksa keele oskust nõudvatele töökohtadele. DSD diplom on aegumatu kehtivusega. 

DSD eksamit saavad sooritada vaid Saksamaa haridusministrite nõukogu ja ZfA poolt 

ametlikult tunnustatud DSD koolid. Vastav staatus on Miina Härma Gümnaasiumil aastast 

2009. 

DSD eksam hindab kõiki nelja keele osaoskust, mistõttu ta jaguneb kirjalikuks osaks 

(lugemisoskust, kuulamisoskust ja kirjutamisoskust hindavad ülesanded) ja suuliseks oskas 

(hindab suulist keeleoskust monoloogi ja dialoogi vormis). Tasemeerinevusest tingituna 

korraldatakse DSD I järgu ja DSD II järgu eksamid eraldi. 

DSD I eksami kirjalik osa toimub igal aastal märtsis ZfA poolt määratud kuupäeval kõigis DSD 

koolides üheaegselt. Eksami suuline osa leiab aset paari järgneva nädala jooksul vastavalt ZfA 

plaanile. Eksami positiivseks soorituseks vajalik tase saavutatakse MHG-s 9./10. klassis, kuid 

eksamit saab sooritada ka 11. või 12. klassis. 

DSD II eksami kirjalik osa toimub igal aastal novembri lõpus ZfA poolt määratud kuupäeval 

kõigis DSD koolides üheaegselt. Eksami suuline osa leiab aset detsembris vastavalt ZfA 

plaanile. Lähtuvalt ZfA reeglitest saab DSD II eksamit sooritada vaid abituuriumi klassis. 

Eksami kirjalikku osa hinnatakse Saksamaal ZfA volitatud hindajate poolt. Suulist osa hindab 

ZfA eksamikomisjon koha peal. Hindamine toimub ZfA poolt väljatöötatud hindamismudeli ja 

-skaala alusel. Eksamihindeks on sooritatud või mitte sooritatud. Eksam on sooritatud vaid sel 

juhul, kui eksami kõigis osades ehk kõigi keele osaoskuste osas on saavutatud vastav (A2/B1 

või B2/C1) tase. Eksami tulemused laekuvad Saksamaalt DSD II osas kevadel ja DSD I osas suvel. 

 


