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Niveaustufenbeschreibung Slowakisch 

UNIcert®-Stufen Basis, I und II 

 

UNIcert®-Základ – Všeobecný vedecký jazyk   
 
Tento certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ/-ka úspešne absolvoval/-a vysokoškolské jazykové vzdelávanie 

v systéme UNIcert®, stupeň UNIcert®-Základ (ide o predstupeň k stupňu I), v rozsahu približne ... vyučovacích 

hodín (v rámci celkovej hodinovej dotácie približne ... hodín). V súlade s priznanými známkami držiteľ/-ka 

certifikátu dosiahol/-a základné znalosti cieľového jazyka umožňujúce jednoduchú a bezprostrednú komunikáciu 

v každodenných situáciách. 

 

Držiteľ/-ka certifikátu dokáže v procese počúvania, resp. čítania porozumieť vetám a často používaným výrazom 

z oblasti všeobecných alebo na štúdium sa vzťahujúcich tém. Je schopný/-á prostredníctvom jednoduchých 

jazykových prostriedkov poskytnúť informácie o istých vybraných témach bezprostredného významu (napr. 

o pôvode, vzdelaní, štúdiu, rodine, osobnom prostredí). V rámci tohto spektra nadobudol/-a základné sociálne 

a kultúrne poznatky a interkultúrne schopnosti. 

 

Tento certifikát je akreditovaný nemeckým Združením jazykových centier a ústavov (AKS) ako certifikát UNIcert®, 

stupeň Základ (ako predstupeň štvorstupňového systému UNIcert®, stupne I – IV). Cieľová úroveň stupňa Základ 

sa riadi smernicami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, stupeň A2 – Waystage. 
 

 

UNIcert®-Stupeň I – Všeobecný vedecký jazyk   
 
Tento certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ/-ka úspešne absolvoval/-a vysokoškolské jazykové vzdelávanie 

v systéme UNIcert®, stupeň UNIcert® - I, v rozsahu približne ... vyučovacích hodín (v rámci celkovej hodinovej 

dotácie približne ... hodín). V súlade s priznanými známkami držiteľ/-ka certifikátu dosiahol/-a dobrú základnú 

znalosť cieľového jazyka, ktorá mu/jej umožňuje komunikovať v rutinných situáciách bežnej, profesijnej 

a akademickej komunikačnej sféry. 

 

Držiteľ/-ka certifikátu dokáže porozumieť kľúčovým informáciám v písomných a hovorených prejavoch bežnej 

komunikačnej sféry a profesijnej a akademickej komunikačnej sféry z vlastného študijného zamerania. Dokáže sa 

ústne aj písomne vyjadrovať o témach z bežného života, z osobného života a zo svojho študijného odboru 

pomocou základných lexikálnych a štylistických prostriedkov v primeraných gramatických konštrukciách. Pozná 

základné kultúrne charakteristiky štátov s cieľovým jazykom. 

 

Tento certifikát je akreditovaný nemeckým Združením jazykových centier a ústavov (AKS) ako certifikát UNIcert®, 

stupeň I (podľa štvorstupňového systému UNIcert®, stupne I – IV, vrátane predstupňa Základ). Cieľová úroveň 

stupňa I systému UNIcert® sa riadi smernicami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, stupeň 

B1 – Threshold.   
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UNIcert®-Stupeň II – Všeobecný vedecký jazyk 

 
Tento certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ/-ka úspešne absolvoval/-a vysokoškolské jazykové vzdelávanie 

v systéme UNIcert®, stupeň UNIcert® II v rozsahu približne ... vyučovacích hodín (v rámci celkovej hodinovej 

dotácie približne ... hodín). V súlade s priznanými známkami držiteľ/-ka certifikátu dosiahol/-a základné jazykové 

požiadavky na štúdijný alebo pracovný pobyt v krajine cieľového jazyka (najnižší stupeň mobility).   

 

Držiteľ/-ka certifikátu dokáže  porozumieť fundamentálnemu obsahu všeobecných, profesijných a na štúdium sa 

vzťahujúcich textov so všeobecnou ako aj na danú tému úzko orientovanou slovnou zásobou, napr. prejavy 

a prednášky ako aj dlhšie texty strednej náročnosti. Je schopný/-á primerane sa písomne a ústne  vyjadrovať 

k rozmanitým kultúrnym a odborným témam a adekvátne k tomu sa aktívne zúčastňovať na dialógoch, pričom  

používa určitý stupeň komplexných vetných štruktúr a odbornú slovnú zásobu. V rámci tohto spektra nadobudol/-

a sociálne a kultúrne poznatky a interkultúrne schopnosti. 

 

Tento certifikát je akreditovaný nemeckým Združením jazykových centier a ústavov (AKS) ako certifikát UNIcert®, 

stupeň II (podľa štvorstupňového systému UNIcert®, stupne I – IV, vrátane predstupňa Základ). Cieľová úroveň 

stupňa II systému UNIcert® sa riadi smernicami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, stupeň 

B2 – Vantage.   

 

 


