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Niveaustufenbeschreibung Norwegisch UNIcert®-Stufen I - IV 

 

 

UNIcert® Nivå I 

 

Dette fremmedspråkeksamensbeviset dokumenterer/beviser en vellykket deltagelse ved UNIcert®-nivå Is 

språkutdannelse ved et universitet eller en høyskole når man har nådd ca. xxx undervisningstimer (ca. xxx 

arbeidsinvestering). Innehaveren av dette språkbeviset har – avhengig av karakteren – tilstrekkelige 

basiskunnskaper for å kunne klare utvalgte allmennspråklige yrkes- og studierelaterte situasjoner til 

fremmedspråket. 

 

Studenten forstår ved lytting og lesing det vesentligste fra allmenne og  studierelaterte dagligdagssituasjoner. 

Studenten kan følge, forstå og delta i  enkle samtaler gjennom  såvel enkle og grunnleggende språkstrukturer 

som grammatiske strukturer og har solide basiskunnskaper for å kunne uttrykke seg skriflig og muntlig. Studenten 

må kjenne til særpreg ved landet og landets folk. 

 

Dette eksamensbeviset er godkjent av alle "Sprachenzentren" til AKS som UNIcert®bevis, nivå I. UNIcert® I 

tilsvarer det felles europeiske rammeverket for språk av Europarådet sitt B1 "Threshold"-nivå. 

 

 

UNIcert® Nivå II 

 

Dette fremmedspråkeksamensbeviset dokumenterer/beviser en vellykket deltagelse ved UNIcert®-nivå IIs 

språkutdannelse ved et universitet eller en høyskole når man har nådd ca. xxx undervisningstimer (ca. xxx 

arbeidsinvestering). Innehaveren av dette språkbeviset har  – avhengig av karakteren –  oppfylt grunnleggende  

språklige krav/ kriterier for å kunne studere eller arbeide i Norge. 

 

Studenten forstår det vesentlige ved dagligdagse-, yrkes- og studierelaterte tekster med allmenn og begrenset 

temarelatert ordforråd, f. eks. taler og foredrag eller lengre tekster av middels vanskelighetsgrad. Studenten kan 

fortelle og delta ved en kulturell og fagorientert samtale og til en viss grad kan studenten benytte seg av 

komplekse setningsstrukturer, grammatiske strukturer og fagspråk. 

 

Dette eksamensbeviset er godkjent av alle "Sprachenzentren" til AKS som UNIcert®bevis, nivå II. UNIcert® II 

tilsvarer det felles europeiske rammeverket for språk av Europarådet sitt B2 "Vantage"-nivå. 

 

 

 

UNIcert® Nivå III – Dagligdagsspråk 

 

Dette fremmedspråkeksamensbeviset dokumenterer/beviser en vellykket deltagelse ved UNIcert®-nivå IIIs 

språkutdannelse ved et universitet eller en høyskole når man har nådd ca. xxx undervisningstimer (ca. xxx 



arbeidsinvestering). Innehaveren av dette språkbeviset kann – avhengig av karakteren –  uten anstrengelse delta 

i en dagligdags samtale ved et studie- og arbeidsopphold i Norge. 

 

Studenten har allmennvitenskaplig og fagrelatert språklig kunnskap på høyere nivå og kan uten problemer og 

anstrengelse delta i alle samtaler, også de samtaler som dreier seg om interesser og bruke en avbalansert 

blanding av hoved- og leddsetninger med et variert ordforråd. Studenten kan forstå avanserte allmenntekster og 

til en viss grad yrkes- og fagorienterte tekster, skriftlig såvel som muntlig. Studenten må  kunne lese mellom 

linjene såvel som å oppfatte lange, vanskelige og  avanserte tekster,  skriftlig og muntlig. Studenten kan 

produsere sine egne fagtekster  og formidle dem videre muntlig og skriftlig og tilpasse ordforrådet etter 

samtalepartner og situasjon. 

 

Dette eksamensbeviset er godkjent av alle "Sprachenzentren" til AKS som UNIcert®bevis, nivå III. UNIcert® III 

tilsvarer det felles europeiske rammeverket for språk av Europarådet sitt C1 "Effective Operational Proficiency"-

nivå. 

 

 

UNIcert® Nivå III – Fagspråk  

 

Dette fagspråkeksamensbeviset dokumenterer/beviser en vellykket deltagelse ved UNIcert®-nivå IIIs 

språkutdannelse ved et universitet eller en høyskole når man har nådd ca. xxx undervisningstimer (ca. xxx 

arbeidsinvestering). Innehaveren av dette språkbeviset oppfyller – avhengig av karakteren – uten ansterengelse 

de språklige kravene ved et studie- og arbeidsopphold i Norge. 

 

Studenten har allmennvitenskaplig og fagrelatert språklig kunnskap på høyere nivå og kan kommunisere over 

utvalgte temaer med varierende innsats av språklige midler. Han/hun kan forstå lengre allmennspråklige og 

fagrelaterte tekster fra utvalgte emner, der ordforråd og struktur er krevende. Studenten kan også ta ut den 

nødvendige informasjonen av lengre fagforedrag og  kan begripe uttrykkelig og implisitt informasjon. Studenten 

kan uttrykke  seg skriftlig og muntlig flytende og kommunikativt virksomt ved å bruke utvidete konstruksjoner og et 

omfattende allmennvitenskaplig og fagrelatert språk, som er relevant for arbeids- og studieopphold i Norge og 

kan uttale sin personlige mening sammenhengende, og tilpasse ordforrådet etter samtalepartner og situasjon.  

 

Valgfritt: Studenten behersker det påkrevde språklige ordforrådet og behersker strukturer, spesielt temaer xxx 

og besitter nødvendige kunnskaper og ferdigheter av faglig art. 

 

Dette eksamensbeviset er godkjent av alle "Sprachenzentren" til AKS som UNIcert®bevis, nivå III. UNIcert® III 

tilsvarer det felles europeiske rammeverket for språk av Europarådet sitt C1 "Effective Operational Proficiency"-

nivå. 

 

 

UNIcert® Nivå IV – Dagligdagsspråk 

 

Dette fremmedspråkeksamensbeviset dokumenterer/beviser en vellykket deltagelse ved UNIcert®-nivå IVs 

språkutdannelse ved et universitet eller en høyskole når man har nådd ca. xxx undervisningstimer (ca. xxx 

arbeidsinvestering). Innehaveren av dette sertifikatet har allmennvitenskaplig og fagrelatert språklig kunnskap og 

kan på et høyt, passende og profesjonelt nivå uttrykke seg som en som har språket som morsmål.  

Kulturelt sett har studenten tilstrekkelige kunnskaper for a delta i alle samtaler og blende inn i kulturelle 

sammenhenger. Studenten kan forstå avanserte allmenntekser fra forskjellige områder og gjenkjenne formell 

tone og grade i en fremmedspråklig ytring. Studenten er også fortrolig med fagområdets  spesielle terminologi og 

idiomatikk. Studenten kan, uten problemer og anstrengelser, delta i krevende samtaler, diskusjoner og debatter 



og skriftlig og muntlig produsere forskjellige redegjørelser for alle slags saksforhold. Studenten kan flytende hålle  

logisk strukturerte foredrag om forskjellige emner og med variert syntaks og rikt ordforråd,  utarbeide dem for 

publikasjon. Studenten kan logisk utvikle  sin personlige oppfatning og argumentere på forskjellige måter. 

 

Dette eksamensbeviset er godkjent av alle "Sprachenzentren" til AKS som UNIcert®bevis, nivå IV. UNIcert® IV 

tilsvarer det felles europeiske rammeverket for språk av Europarådet sitt  C2 "Mastery". 

 

 

UNIcert® Nivå IV – Fagspråk 

 

Dette fremmedspråkeksamenbeviset dokumenterer/beviser en vellykket deltagelse ved UNIcert®-nivå IVs 

språkutdannelse ved et universitet eller en høyskole når man har nådd ca. xxx undervisningstimer (ca. xxx 

arbeidsinvestering). Innehaveren av dette sertifikatet har allmennvitenskapelig og fagrelatert språkig kunnskap til 

å regagere korrekt, flytende og adekvat i alle allmennspråklige situasjoner såvel som i studie-, yrkes-, og 

fagrelaterte sammenheng – nesten som akademisk utdannete morsmålsbrukere. 

 

Studenten er vel vant til spesifikke fremmedkulturelle egenheter av den andre kulturen, slik at han/hun kan 

kommunisere med en nordmann uten problemer og anstrengelser. Studenten kan forstå lengre avanserte 

allmenn- og fagrelaterte tekster fra forskjellige områder og gjenkjenne formell tone og grade i en vanskelig 

fremmedspråklig ytring. Studenten er også fortrolig med fagområdets spesielle terminologi og idiomatikk. 

Studenten kan, uten problemer og anstrengelser, delta i krevende samtaler, diskusjoner og debatter og skriftlig 

og muntlig produsere forskjellige redegjørelser for alle slags saksforhold. Studenten kan flytende hålle logisk 

strukturerte foredrag om forskjelllige emner og med variert syntaks og rikt ordforråd, utarbeide dem for 

publikasjon. Studenten kan logisk utvikle sin personlige oppfatning og argumentere på forskjellige måter.  

 

Valgfritt: Studenten behersker det påkrevde språklige ordforrådet og behersker strukturer, spesielt temaer xxx 

og besitter nødvendige kunnskaper og ferdigheter av faglig art. 

 

Dette eksamensbeviset er godkjent av alle "Sprachenzentren" til AKS som UNIcert®bevis, nivå IV. UNIcert® IV 

tilsvarer det felles europeiske rammeverket for språk av Europarådet sitt C2 "Mastery". 

 

 


