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UNIcert® Stufenbeschreibung Polnisch
UNIcert®-Stufen Basis, I - IV
UNIcert® Basis – Jezyk do celów akademickich
Certyfikat językowy UNIcert® Basis (przygotowanie do Stopnia I) poświadcza ukończenie nauki języka obcego, z
uwzględnieniem specyfiki językowej dotyczącej szkół wyższych, w zakresie ok. xxx godzin godzin lekcyjnych
(nakład pracy ok. xxx). Posiadacz/-ka tego certyfikatu uzyskał/-a, w zależności od otrzymanej oceny, wstępne
umiejętności niezbędne do bezpośredniej wymiany informacji w prostych, rutynowych sytuacjach.
Osoba ta, słuchając lub czytając, rozumie zdania i często używane zwroty o tematyce ogólnej lub związanej ze
studiami. Potrafi przy pomocy prostych zwrotów udzielić podstawowych informacji na wybrane tematy (jak np.
pochodzenie, wykształcenie, studia, rodzina czy najbliższe otoczenie). Posiada również podstawową wiedzę
socjokulturową i umiejętności interkulturowe.
Powyższy certyfikat posiada akredytację Niemieckiego Stowarzyszenia Uniwersyteckich Centrów Językowych
(AKS) jako Certyfikat UNIcert® Basis (przygotowanie do Stopnia I zgodnie z czterostopniowym systemem
UNIcert®, stopnie od I do IV). Poziom docelowy osiągany w ramach UNIcert® Basis jest zgodny z wymogami
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy dla poziomu „wstępnego – A2”.

UNIcert® Stopień I – Jezyk do celów akademickich
Certyfikat językowy UNIcert® Stopień I poświadcza ukończenie nauki języka obcego, z uwzględnieniem specyfiki
językowej dotyczącej szkół wyższych, w zakresie ok. xxx godzin godzin lekcyjnych (nakład pracy ok. xxx).
Posiadacz/-ka tego certifikatu uzyskał/-a podstawowe umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym w
wybranym zakresie ogólnym, zawodowym oraz związanym ze studiami.
Osoba ta, słuchając lub czytając, rozumie główne informacje w sytuacjach życia codziennego, dotyczące
zarówno tematów ogólnych jak i związanych ze studiami. Potrafi, przy użyciu podstawowych środków wyrazu
oraz struktur gramatycznych i prostego słownictwa, wypowiedzieć się w mowie i w piśmie, jak również
uczestniczyć w rozmowach na tematy ogólne oraz związane z własną sytuacją życiową i tematyką swoich
studiów. Znane są jej wybrane zagadnienia interkulturowe.
Powyższy certyfikat posiada akredytację Niemieckiego Stowarzyszenia Uniwersyteckich Centrów Językowych
(AKS) jako Certyfikat UNIcert® Stopień I (zgodnie z czterostopniowym systemem UNIcert®, stopnie od I do IV).
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Poziom docelowy osiągany w ramach Stopnia I UNIcert® jest zgodny z wymogami Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego Rady Europy dla poziomu "progowego – B1".

UNIcert® Stopień II – Jezyk do celów akademickich
Certyfikat językowy UNIcert® Stopień II poświadcza ukończenie nauki języka obcego, z uwzględnieniem specyfiki
językowej dotyczącej szkół wyższych, w zakresie ok. xxx godzin godzin lekcyjnych (nakład pracy ok. xxx).
Posiadacz/-ka tego certyfikatu jest przygotowany/-a językowo w stopniu podstawowym do podjęcia studiów i
pracy zawodowej w kraju języka docelowego (na najniższym wymaganym poziomie).
Osoba ta rozumie główne treści tekstów o tematyce ogólnej, zawodowej oraz związanej ze studiami, które
zawierają słownictwo ogólne i specjalistyczne w ograniczonym zakresie, np. przemówienia i wykłady lub dłuższe
teksty o średnim stopniu trudności. Potrafi wypowiedzieć się w odpowiedni sposób, w mowie i w piśmie, na
bardzo wiele tematów kulturowych i fachowych, jak również aktywnie uczestniczyć w rozmowach dotyczących
tych dziedzin, używając przy tym dość skomplikowanych konstrukcji zdaniowych oraz słownictwa
specjalistycznego. Osoba ta nabyla w obrebie tego spektrum wiedze socjokulturowa i umiejetnosci
interkulturowe.
Powyższy certyfikat posiada akredytację Niemieckiego Stowarzyszenia Uniwersyteckich Centrów Językowych
(AKS) jako Certyfikat UNIcert® Stopień II (zgodnie z czterostopniowym systemem UNIcert®, stopnie od I do IV).
Poziom docelowy osiągany w ramach Stopnia II UNIcert® jest zgodny z wymogami Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego Rady Europy dla poziomu "średniego ogólnego – B2".

UNIcert® Stopień II – Jezyk specjalistyczny
Certyfikat językowy UNIcert® Stopień II poświadcza ukończenie nauki języka obcego, z uwzględnieniem specyfiki
językowej dotyczącej szkół wyższych, w zakresie ok. xxx godzin godzin lekcyjnych (nakład pracy ok. xxx).
Posiadacz/-ka tego certyfikatu jest przygotowany/-a językowo w stopniu podstawowym do podjęcia studiów i
pracy zawodowej w kraju języka docelowego (na najniższym wymaganym poziomie).
Osoba ta rozumie główne treści tekstów o tematyce ogólnej, zawodowej oraz związanej ze studiami, które
zawierają słownictwo ogólne i specjalistyczne w ograniczonym zakresie, np. przemówienia i wykłady lub dłuższe
teksty o średnim stopniu trudności. Potrafi wypowiedzieć się w odpowiedni sposób, w mowie i w piśmie, na
bardzo wiele tematów kulturowych i fachowych, jak również aktywnie uczestniczyć w rozmowach dotyczących
tych dziedzin, używając przy tym dość skomplikowanych konstrukcji zdaniowych oraz słownictwa
specjalistycznego. Osoba ta nabyla w obrebie tego spektrum wiedze socjokulturowa i umiejetnosci
interkulturowe.
Powyższy certyfikat posiada akredytację Niemieckiego Stowarzyszenia Uniwersyteckich Centrów Językowych
(AKS) jako Certyfikat UNIcert® Stopień II (zgodnie z czterostopniowym systemem UNIcert®, stopnie od I do IV).
Poziom docelowy osiągany w ramach Stopnia II UNIcert® jest zgodny z wymogami Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego Rady Europy dla poziomu "średniego ogólnego – B2".
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UNIcert® Stopień III – Jezyk do celów akademickich
Certyfikat językowy UNIcert® Stopień III poświadcza ukończenie nauki języka obcego, z uwzględnieniem specyfiki
językowej dotyczącej szkół wyższych, w zakresie ok. xxx godzin godzin lekcyjnych (nakład pracy ok. xxx).
Posiadacz/-ka tego certyfikatu jest przygotowany/-a, w stopniu odpowiednim do uzyskanej oceny, do studiów i
pracy w kraju języka docelowego (na poziomie standardowym, wymaganym do zatrudnienia lub podjęcia
studiów).
Osoba ta posługuje się umiejętnie i biegle certyfikowanym językiem obcym w zakresie słownictwa akademickiego
i zawodowego na wyższym poziomie, co umożliwia jej komunikowanie się na wybrane tematy przy użyciu
różnorodnych środków językowych. Rozumie ona dłuższe teksty ogólne zawierające skomplikowane słownictwo i
struktury oraz teksty specjalistyczne o ograniczonym zakresie tematycznym. Ponadto rozumie dłuższe, trudne,
oryginalne teksty mówione dotyczące tematyki zawodowej, dosłowny i ukryty sens tych wypowiedzi oraz
informacje zawarte nawet w dłuższych wykładach. Posiadacz/-ka certyfikatu potrafi płynnie i bez wysiłku
formułować wypowiedzi ustne i pisemne na wybrane, kompleksowe tematy w ramach swojej dziedziny fachowej,
używając złożonych struktur językowych oraz bogatego słownictwa ogólnego i specjalistycznego, potrzebnego
podczas pobytu za granicą w celu odbycia studiów lub pracy zarobkowej. Jest w stanie tworzyć spójne, logiczne i
stosowne stylistycznie komentarze. Osoba ta potrafi umiejetnie zastosowac swoja wiedze socjokulturowa. W
kontekscie interkulturowym zachowuje sie naturalnie i pewnie.
Powyższy certyfikat posiada akredytację Niemieckiego Stowarzyszenia Uniwersyteckich Centrów Językowych
(AKS) jako Certyfikat UNIcert® Stopień III (zgodnie z czterostopniowym systemem UNIcert®, stopnie od I do IV).
Poziom docelowy osiągany w ramach III Stopnia UNIcert® jest zgodny z wymogami Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego Rady Europy dla poziomu "efektywnej biegłości użytkowej – C1".

UNIcert® Stopień III – Jezyk specjalistyczny
Certyfikat językowy UNIcert® Stopień III poświadcza ukończenie nauki języka obcego, z uwzględnieniem specyfiki
językowej dotyczącej szkół wyższych, w zakresie ok. xxx godzin godzin lekcyjnych (nakład pracy ok. xxx).
Posiadacz/-ka tego certyfikatu jest przygotowany/-a, w stopniu odpowiednim do uzyskanej oceny, do studiów i
pracy w kraju języka docelowego (na poziomie standardowym, wymaganym do zatrudnienia lub podjęcia
studiów).
Osoba ta posługuje się umiejętnie i biegle certyfikowanym językiem obcym w zakresie słownictwa akademickiego
i zawodowego na wyższym poziomie, co umożliwia jej komunikowanie się na wybrane tematy przy użyciu
różnorodnych środków językowych. Rozumie ona dłuższe teksty ogólne zawierające skomplikowane słownictwo i
struktury oraz teksty specjalistyczne o ograniczonym zakresie tematycznym. Ponadto rozumie dłuższe, trudne,
oryginalne teksty mówione dotyczące tematyki zawodowej, dosłowny i ukryty sens tych wypowiedzi oraz
informacje zawarte nawet w dłuższych wykładach. Posiadacz/-ka certyfikatu potrafi płynnie i bez wysiłku
formułować wypowiedzi ustne i pisemne na wybrane, kompleksowe tematy w ramach swojej dziedziny fachowej,
używając złożonych struktur językowych oraz bogatego słownictwa ogólnego i specjalistycznego, potrzebnego
podczas pobytu za granicą w celu odbycia studiów lub pracy zarobkowej. Jest w stanie tworzyć spójne, logiczne i
stosowne stylistycznie komentarze. Osoba ta potrafi umiejetnie zastosowac swoja wiedze socjokulturowa. W
kontekscie interkulturowym zachowuje sie naturalnie i pewnie.
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Opcjonalnie: Osoba ta posiada podstawowe slownictwo w obrebie XXX jak równiez niezbedne struktury w
szczególnosci dotyczace dziedzin XXX i posiada niezbedna wiedze i umiejetnosci natury fachowej.
Powyższy certyfikat posiada akredytację Niemieckiego Stowarzyszenia Uniwersyteckich Centrów Językowych
(AKS) jako Certyfikat UNIcert® Stopień III (zgodnie z czterostopniowym systemem UNIcert®, stopnie od I do IV).
Poziom docelowy osiągany w ramach III Stopnia UNIcert® jest zgodny z wymogami Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego Rady Europy dla poziomu "efektywnej biegłości użytkowej – C1".

UNIcert® Stopień IV – Jezyk do celów akademickich
Certyfikat językowy UNIcert® Stopień IV poświadcza ukończenie nauki języka obcego, z uwzględnieniem
specyfiki językowej dotyczącej szkół wyższych, w zakresie ok. xxx godzin godzin lekcyjnych (nakład pracy ok.
xxx). Posiadacz/-ka tego certyfikatu włada biegle ogólnym i specjalistycznym językiem akademickim posługując
się nim swobodnie i bez wysiłku. Posiada przy tym szeroko pojętą kompetencję językową w języku obcym,
pozwalającą na prawidłową, płynną i adekwatną reakcję językową we wszelkich sytuacjach ogólnych,
zawodowych lub uniwersyteckich, prawie na poziomie rodzimego użytkownika języka z wyższym
wykształceniem. Znana mu/jej jest bardzo dobrze specyfika kulturowa kraju języka docelowego, dzięki czemu
spontanicznie i z łatwością może komunikować się z jego mieszkańcami.
Osoba ta rozumie dłuższe, złożone wypowiedzi o charakterze ogólnym i specjalistycznym, z różnych zakresów
tematycznych, jak również dłuższe, mówione teksty oryginalne na tematy ogólne lub fachowe, przy czym potrafi
ocenić rejestr i ton wypowiedzi w języku obcym oraz jest obeznany/-a ze specyficzną terminologią i idiomatyką
danej dziedziny fachowej. Posiadacz/-ka powyższego certyfikatu może bez ograniczeń językowych uczestniczyć
w zawiłych rozmowach, dyskusjach i debatach na wysokim poziomie zaawansowania językowego, potrafi
formułować dłuższe, różnorodne wywody na wszelkie tematy, zarówno w mowie jak i w piśmie. Jest w stanie
wygłosić płynnie wykład na wiele tematów, a następnie opracować go do publikacji, jak również sformułować w
logiczny sposób swoją osobistą opinię i przedstawić przekonującą argumentację, ukazując daną problematykę z
różnych punktów widzenia. Dzieki posiadanej wiedzy socjokulturowej osoba ta umie odpowiednio ocenic sytuacje
w kontekscie interkulturowym i skutecznie pelnic funkcje Mediatora / Mediatorki.
Powyższy certyfikat posiada akredytację Niemieckiego Stowarzyszenia Uniwersyteckich Centrów Językowych
(AKS) jako Certyfikat UNIcert® Stopień IV (zgodnie z czterostopniowym systemem UNIcert®, stopnie od I do IV).
Poziom docelowy osiągany w ramach Stopnia IV UNIcert® jest zgodny z wymogami Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego Rady Europy dla poziomu "zaawansowanego - C2".
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