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Niveaustufenbeschreibung Vietnamesisch UNIcert®-Stufen Basis und I

UNIcert® Basis (UNIcert® cơ bản)
Bằng ngoại ngữ này chứng nhận học viên đã tham dự thành công khóa học ngoại ngữ tại trường đại học với
trình độ UNIcert®-Basis (trình độ cơ sở đến trình độ I) với số tiết học khoảng xxx (thời gian học khoảng xxx).
Người được nhận bằng chứng nhận này đã học được những kiến thức cở bản để có thể trao đổi các thông tin
trong các tình huống hàng ngày một cách đơn giản và trực tiếp - phụ thuộc vào điểm số.
Anh/chị có đủ trình độ để nghe, đọc các câu và các từ ngữ, thuật ngữ thông dụng hoặc liên quan đến các đề tài
chung hoặc đến công việc học tập. Anh/chị có thể diễn đạt các thông tin về một số chủ đề (ví dụ về quê
hương, giáo dục, học tập, gia đình, môi trường xung quanh…) một cách đơn giản. Trong phạm vi của mức độ
này anh/chị học được những kiến thức tối thiểu cơ bản về xã hội và văn hóa và những khả năng hội nhập cơ
bản.
Bằng chứng nhận này được các trung tâm ngôn ngữ, các viện dạy ngôn ngữ và các viện ngoại ngữ công nhận
ở mức UNIcert®-Basis (trình độ cơ bản trước của hệ thống UNicert gồm 4 trình độ). Mục tiêu của chương
trình đào tạo theo trình độ UNIcert®-Basis tương đương với trình độ "A2" của tiêu chuẩn chung cho ngôn ngữ
của hội đồng châu Âu.
UNIcert®-trình độ I
Bằng ngoại ngữ này chứng nhận học viên đã tham dự thành công khóa học ngoại ngữ tại trường đại học với
trình độ UNIcert®-I với số tiết học khoảng xxx (thời gian học khoảng xxx). Người được nhận bằng chứng nhận
này đã học được những kiến thức cở bản, có thể mở rộng được để sử dụng trong các tình huống chung, liên
quan đến nghề nghiệp và học tập - phụ thuộc vào điểm số.
Khi nghe và đọc anh/chị hiểu được những thông tin cơ bản chung về các đề tài hàng ngày và liên quan đến học
tập. Anh/ chị có thể viết và nói về các đề tài chung hoặc về cuộc sống và công việc học tập riêng bằng việc sử
dụng những thuật ngữ và mẫu câu ngữ pháp cơ bản và một vốn từ vựng vững chắc. Anh/chị có am hiểu về
một số vấn đề hội nhập.
Bằng chứng nhận này được các trung tâm ngôn ngữ, các viện dạy ngôn ngữ và các viện ngoại ngữ công nhận
ở mức UNIcert®-I (theo hệ thống UNicert từ trình độ I đến IV, bao gồm cả trình độ Basis). Mục tiêu của chương
trình đào tạo theo trình độ UNIcert®-I tương đương với trình độ "B1" của tiêu chuẩn chung cho ngôn ngữ của
hội đồng châu Âu.

