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Niveaustufenbeschreibung Türkisch UNIcert®-Stufen Basis und I
UNIcert®-Basis / UNIcert®-Temel
Bu yabancı dil belgesi, UNIcert® - Temel’in (basamak I’e ulaşmak için ön basamak) yüksekokullara özel yabancı dil
eğitim ve öğretimi programına yaklaşık xxx ders saatlik (ortalama xxx saat çalışma) başarılı katılımı belgeleyen
temel yabancı dil sertifikasıdır. Bu sertifikayı almaya hak kazanan kişi – verilen nota bağlı olarak – bildik durumlarla
ilgili basit ve direkt bilgi alışverişinde bulunabilecek ilk temel bilgilere ulaşır.
Sertifika sahibi dinleme ya da okumada, genel veya yükseköğrenimle ilgili günlük sıkça kullanılan cümleleri ve
ifadeleri anlama yetisine sahip olur. Temel dilsel araçları kullanarak bildik alanlarla ilgili belirli konular hakkında
(örneğin; köken, eğitim, yükseköğrenim, aile ve yakın çevre) bilgi verebilir. Bu çeşitlilik içerisinde sosyokültürel
alandaki ilk temel bilgileri ve kültürler arası iletişim yetisini kazanmış olur.
Bu sertifika, Alman Üniversite Dil Merkezleri, Dil Kurumları ve Yabancı Dil Enstitüleri (AKS) tarafından UNIcert®Temel Dil Sertifikası olarak tanınır. (UNIcert®-Temel, I’den IV’e kadar olan dört basamaklı UNIcert® programının ön
basamağıdır). Temel sertifika, Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı tarafından belirlenmiş olan dil
kullanım düzeylerinden A2 “Waystage” seviyesini hedef olarak belirler.

UNIcert®-Stufe I / UNIcert® - Basamak I
Bu yabancı dil belgesi, UNIcert® - Basamak I’in yüksekokullara özel yabancı dil eğitim ve öğretimi programına
yaklaşık xxx ders saatlik (ortalama xxx saat çalışma) başarılı katılımı belgeleyen yabancı dil sertifikasıdır. Bu
sertifikayı almaya hak kazanan kişi - verilen nota bağlı olarak- ilgili yabancı dildeki bazı genel, mesleki ve
yükseköğrenim ile ilgili durumlarla başa çıkabilmesini sağlayacak olan ve geliştirilmeye elverişli temel bilgilere
ulaşır.
Sertifika sahibi, dinleme veya okumada genel ve yükseköğretimle ilgili günlük hayata dayanan konulara ait önemli
bilgileri anlama yetisine sahip olur. İlgili yabancı dilde edindiği temel bilgileri, dil bilgisi kurallarını ve bu düzeye özgü
kelime dağarcığını kullanarak, genel ilgi alanları veya kendi eğitimiyle ilgili konular hakkında görüşlerini yazılı ve
sözlü olarak ifade edebilir ve fikir alışverişinde bulunabilir. Belge sahibi aynı zamanda kültürler arası belirli iletişim
bilgilerine ulaşmış olur.
Bu sertifika, Alman Üniversite Dil Merkezleri, Dil Kurumları ve Yabancı Dil Enstitüleri (AKS) tarafından (ön basamağı
da içeren ve I’den IV’e kadar olan dört basamaklı UNIcert®- sistemine göre) UNIcert®- Basamak I Dil Sertifikası
olarak tanınır. I. Basamak Sertifikası, Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı tarafından belirlenmiş
olan dil kullanım düzeylerinden B1 "Threshold" seviyesini hedef olarak belirler.

