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Niveaustufenbeschreibung Neugriechisch 

UNIcert®-Stufen Basis, I und II 

 

 

UNIcert® Basis-Allgemeine Wissenschaftssprache/ UNIcert® Βάση – Γενική 

επιστημονική γλώσσα 

 

Αυτό το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή στη πανεπιστημιακή εκπαίδευση ξένων 

γλωσσών στο UNIcert®-βασικό Επίπεδο (προπαρασκευαστικό επίπεδο πριν την πρώτη 

βαθμίδα I) σε σύνολο περίπου xxx διδακτικών ωρών (συν επιπλέον xxx ωρών μελέτης). 

Ο/Η κάτοχος αυτού του πτυχίου - εξαρτάται από το βαθμό του πτυχίου - έχει αποκτήσει τις 

πρώτες βασικές γνώσεις για απλή και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σε συνηθισμένες 

καταστάσεις.  

 

Καταλαβαίνει ακούγοντας και διαβάζοντας προτάσεις και συνηθισμένες εκφράσεις είτε περί 

γενικών θεμάτων είτε περί θεμάτων που αφορούν τις σπουδές του/της. Καταφέρνει με απλά 

γλωσσικά μέσα να δίνει πληροφορίες πάνω σε ορισμένα επιλεγμένα θέματα άμεσης 

σημασίας (όπως για παράδειγμα καταγωγή, εκπαίδευση, σπουδές, οικογένεια, στενό 

περιβάλλον). Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο απέκτησε κοινωνικοπολιστικές γνώσεις και βασικές 

διαπολιτισμικές ικανότητες. 

 

Αυτό το πτυχίο είναι διαπιστευμένο από την ομάδα εργασίας των Πανεπιστημιακών Κέντρων 

Γλωσσών ως το βασικό Επίπεδο (προπαρασκευαστικό επίπεδο του συστήματος τεσσάρων 

βαθμίδων UΝΙcert® I-IV). 

Ο τελικός στόχος του Επιπέδου Κατάρτησης UΝΙcert® Βάσης αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 

"Waystage" του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για γλώσσες του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. 

 

 

UNIcert® Stufe I-Allgemeine Wissenschaftssprache / Επίπεδο Ι – Γενική επιστημονική 

γλώσσα 

 

Αυτό το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση ξένων 

γλωσσών στο UNIcert®  Επίπεδο I σε σύνολο xxx ωρών διδασκαλίας εβδομαδιαίως (περίπου 

xxx ώρες πραγματικής εργασίας).  

Ο/Η κάτοχος αυτού του πτυχίου - εξαρτάται από το βαθμό του πτυχίου – έχει αποκτήσει 

βασικές γνώσεις στην ξένη γλώσσα με τις οποίες μπορεί να αντεπεξέλθει γλωσσικά σε 

επιλεγμένες γενικές και πανεπιστημιακές δραστηριότητες καθώς και σ΄ αυτές που έχουν 
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σχέση με την επαγγελματική του/της ζωή και τις σπουδές του/της. Βεβαίως με τη δυνατότητα 

περαιτέρω εκμάθησης. 

 

Κατανοεί στον προφορικό αλλά και στον γραπτό λόγο βασικές πληροφορίες σε ουσιαστικά 

και καθημερινά ή και απλά επιστημονικά θέματα, που έχουν σχέση με τις σπουδές του/της.  

Είναι σε θέση να εκφράζεται και να ανταλλάσσει απόψεις γραπτά και προφορικά γύρω από 

θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όπως της προσωπικής του/της ζωής και του τομέα των 

σπουδών του/της, χρησιμοποιώντας βασικούς τρόπους έκφρασης, βασικά γραμματικά 

φαινόμενα και ένα ικανοποιητικό λεξιλόγιο. Είναι εξοικειωμένος/η με επιλεγμένα θέματα που 

αφορούν ιδαιτερότητες άλλων πολιτισμών. 

 

 

Αυτό το πτυχίο είναι διαπιστευμένο από την ομάδα εργασίας των Πανεπιστημιακών Κέντρων 

Γλωσσών ως πτυχίο UNIcert® Επίπεδο Ι (σύμφωνα με το σύστημα τεσσάρων βαθμίδων 

UNIcert® I-IV). Το επίπεδο κατάρτησης, το οποίο επιδιώκεται στο UNIcert® Επίπεδο Ι, 

αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 "Threshold" του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς 

Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 

 

UNIcert® Stufe II-Allgemeine Wissenschaftssprache / Επίπεδο ΙΙ – Γενική επιστημονική 

γλώσσα 

 

Το παρόν πτυχίο ξένων γλωσσών πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή στην πανεπιστημιακή 

γλωσσική εκπαίδευση  στο UNIcert Επίπεδο II σε σύνολο xxx ωρών διδασκαλίας 

εβδομαδιαίως (περίπου xxx ώρες πραγματικής εργασίας). Ο/Η κάτοχος του παρόντος 

πτυχίου ανταποκρίνεται - εξαρτάται από το βαθμό του πτυχίου - στις πρωταρχικές γλωσσικές 

απαιτήσεις τυχόν παραμονής του/της λόγω σπουδών και επαγγελματικών υποχρεώσεων σε 

μια χώρα, όπου η συγκεκριμένη γλώσσα είναι επίσημη (κατώτατο επίπεδο κινητικότητας). 

 

Κατανοεί τα σημαντικότερα σημεία του περιεχομένου κειμένων γενικού και επιστημονικού 

ενδιαφέροντος ή άμεσα σχετιζομένων με το επάγγελμα ή τις σπουδές του/της, των οποίων το 

λεξιλόγιο είναι γενικό ή εξειδικευμένο σε συγκεκριμένα θέματα, π.χ. λόγων και διαλέξεων, 

όπως επίσης και κειμένων μέσης βαθμίδας δυσκολίας. Είναι σε θέση να εκφράζεται 

κατάλληλα/ ικανοποιητικά στο γραπτό και στον προφορικό λόγο γύρω από μια ποικιλία 

πολιτιστικών και σχετικών με την ειδικότητά του/της θεμάτων και να λαμβάνει ενεργά μέρος 

σε ανάλογες συζητήσεις, όπου και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί μέχρις ενός σημείου 

σύνθετες γλωσσικές δομές και εξειδικευμένο λεξιλόγιο. Αυτός/αυτή έχουν αποκτήσει μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο κοινωνικοπολιτισμικές γνώσεις και διαπολιτιστικές ικανότητες.  

 

Αυτό το πτυχίο είναι διαπιστευμένο από την ομάδα εργασίας των Πανεπιστημιακών Κέντρων 

Γλωσσών ως πτυχίο UNIcert® Επιπέδο ΙΙ (σύμφωνα με το σύστημα τεσσάρων βαθμίδων 

UNIcert® I-IV). Το επίπεδο κατάρτησης, το οποίο επιδιώκεται στο UNIcert® Επίπεδο ΙI, 

αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 "Vantage" του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς 

Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
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UNIcert® Stufe II- Fachsprache / ειδική ορολογία στη επιστημονική γλώσσα 

 

Το παρόν πτυχίο ξένων γλωσσών πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή στην πανεπιστημιακή 

γλωσσική εκπαίδευση  στο UNIcert Επίπεδο II σε σύνολο xxx ωρών διδασκαλίας 

εβδομαδιαίως (περίπου xxx ώρες πραγματικής εργασίας). Ο/Η κάτοχος του παρόντος 

πτυχίου ανταποκρίνεται - εξαρτάται από το βαθμό του πτυχίου - στις πρωταρχικές γλωσσικές 

απαιτήσεις τυχόν παραμονής του/της λόγω σπουδών και επαγγελματικών υποχρεώσεων σε 

μια χώρα, όπου η συγκεκριμένη γλώσσα είναι επίσημη (κατώτατο επίπεδο κινητικότητας). 

 

Κατανοεί τα σημαντικότερα σημεία του περιεχομένου κειμένων γενικού και επιστημονικού 

ενδιαφέροντος ή άμεσα σχετιζομένων με το επάγγελμα ή τις σπουδές του/της, των οποίων το 

λεξιλόγιο είναι γενικό ή εξειδικευμένο σε συγκεκριμένα θέματα, π.χ. λόγων και διαλέξεων, 

όπως επίσης και κειμένων μέσης βαθμίδας δυσκολίας. Είναι σε θέση να εκφράζεται 

κατάλληλα/ ικανοποιητικά στο γραπτό και στον προφορικό λόγο γύρω από μια ποικιλία 

πολιτιστικών και σχετικών με την ειδικότητά του/της θεμάτων και να λαμβάνει ενεργά μέρος 

σε ανάλογες συζητήσεις, όπου και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί μέχρις ενός σημείου 

σύνθετες γλωσσικές δομές και εξειδικευμένο λεξιλόγιο. Αυτός/αυτή έχουν αποκτήσει μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο κοινωνικοπολιτισμικές γνώσεις και διαπολιτιστικές ικανότητες.  

 

Με δυνατότητα επιλογής: 

Αυτός/αυτή κατέχουν το βασικό λεξιλόγιο στον τομέα ΧΧΧ καθώς και τις απαιτούμενες δομές 

ιδιαίτερα στα θεματικά πεδία ΧΧΧ. Επίσης διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις και ειδικές 

ικανότητες, δηλαδή γλωσσικές επιδεξιότητες σ΄ έναν συγκεκριμένο τομέα. 

 

Αυτό το πτυχίο είναι διαπιστευμένο από την ομάδα εργασίας των Πανεπιστημιακών Κέντρων 

Γλωσσών ως πτυχίο UNIcert® Επιπέδο ΙΙ (σύμφωνα με το σύστημα τεσσάρων βαθμίδων 

UNIcert® I-IV). Το επίπεδο κατάρτησης, το οποίο επιδιώκεται στο UNIcert® Επίπεδο ΙI, 

αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 "Vantage" του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς 

Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 

 

UNIcert® Stufe III-Allgemeine Wissenschaftssprache / Επίπεδο ΙΙI– Γενική επιστημονική 

γλώσσα 

 

Το παρόν πτυχίο ξένων γλωσσών πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή στην πανεπιστημιακή 

γλωσσική εκπαίδευση  στο UNIcert Επίπεδο III σε σύνολο xxx ωρών διδασκαλίας 

εβδομαδιαίως (περίπου xxx ώρες πραγματικής εργασίας). Ο/Η κάτοχος του παρόντος 

πτυχίου ανταποκρίνεται - εξαρτάται από το βαθμό του πτυχίου – χωρίς κόπο στις γλωσσικές 

απαιτήσεις τυχόν παραμονής του/της λόγω σπουδών και επαγγελματικών υποχρεώσεων σε 

μια χώρα, όπου η συγκεκριμένη γλώσσα είναι επίσημη (προτεινόμενο επίπεδο 

κινητικότητας). 

 

Αυτός/αυτή διαθέτει γενικές επιστημονικές και επαγγελματικές γλωσσικές 
γνώσεις και ικανότητες σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτές οι γνώσεις και 
ικανότητες τον/την κάνουν ικανό να επικοινωνεί σε επιλεγμένα θέματα σε 
ανάλογες καταστάσεις επικοινωνίας με εναλασσόμενη εφαρμογή των 
γλωσσικών μέσων. 
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Είναi σε θέση με το λεξιλόγιο και τις δομές που κατέχει να καταλαβαίνει 
απαιτητικά, εκτενή κείμενα γενικού γλωσσικού, επιστημονικού και 
επαγγελματικού περιεχομένου σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες. 

Επίσης είναι σε θέση να καταλαβαίνει εκτενή, δύσκολα προφερόμενα 
επαγγελματικά γνήσια κείμενα. Μπορεί να λάβει υπ΄όψη σαφείς, αλλά και 
υπονοούμενες πληροφορίες, καθώς και συλλέξει τις απαραίτητες 
πληροφορίες από μια εκτενή διαλέξη. 

Μπορεί να εκφραστεί άνετα, επικοινωνιακά, αποτελεσματικά γραπτώς και 
προφορικώς με την χρησιμοποίηση διευρημένων δομών και με εκτενή 
γενικό, επιστημονικό γλωσσικό λεξιλόγιο, καθώς και με ειδική ορολογία σε 
επιλεγμένα, περίπλοκα θέματα του/της επιστημονικού του/της πεδίου, τα 
οποία είναι σημαντικά για την δουλειά ή την παραμονή στο εξωτερικό. 
Μπορεί να παρουσιάσει τις προσωπικές του/της γνώμες με συνοχή και να 
είναι λογικά, στιλιστικά και κατάλληλα δομημένες. Μπορεί να εφαρμόσει 
στοχευμένα τις κοινωνικοπολιτιστικές του/της γνώσεις. Στο διαπολιτισμικό 
περιβάλλον κινείται φυσικά και σίγουρα. 

 

Αυτό το πτυχίο είναι διαπιστευμένο από την ομάδα εργασίας των Πανεπιστημιακών Κέντρων 

Γλωσσών ως πτυχίο UNIcert® Επιπέδο ΙΙI (σύμφωνα με το σύστημα τεσσάρων βαθμίδων 

UNIcert® I-IV). Το επίπεδο κατάρτησης, το οποίο επιδιώκεται στο UNIcert® Επίπεδο ΙII, 

αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 "Effective Operational Proficiency" του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 

 

 

 

 

UNIcert® Stufe III- Fachsprache / ειδική ορολογία στη επιστημονική γλώσσα 

 

Το παρόν πτυχίο ξένων γλωσσών πιστοποιεί την επιτυχή συμμετοχή στην πανεπιστημιακή 

γλωσσική εκπαίδευση  στο UNIcert Επίπεδο III σε σύνολο xxx ωρών διδασκαλίας 

εβδομαδιαίως (περίπου xxx ώρες πραγματικής εργασίας). Ο/Η κάτοχος του παρόντος 

πτυχίου ανταποκρίνεται - εξαρτάται από το βαθμό του πτυχίου – χωρίς κόπο στις γλωσσικές 

απαιτήσεις τυχόν παραμονής του/της λόγω σπουδών και επαγγελματικών υποχρεώσεων σε 

μια χώρα, όπου η συγκεκριμένη γλώσσα είναι επίσημη (προτεινόμενο επίπεδο 

κινητικότητας). 

 

Αυτός/αυτή διαθέτει γενικές επιστημονικές και επαγγελματικές γλωσσικές 
γνώσεις και ικανότητες σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτές οι γνώσεις και 
ικανότητες τον/την κάνουν ικανό να επικοινωνεί σε επιλεγμένα θέματα σε 
ανάλογες καταστάσεις επικοινωνίας με εναλασσόμενη εφαρμογή των 
γλωσσικών μέσων. 

Είναi σε θέση με το λεξιλόγιο και τις δομές που κατέχει να καταλαβαίνει 
απαιτητικά, εκτενή κείμενα γενικού γλωσσικού, επιστημονικού και 
επαγγελματικού περιεχομένου σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες. 

Επίσης είναι σε θέση να καταλαβαίνει εκτενή, δύσκολα προφερόμενα 
επαγγελματικά γνήσια κείμενα. Μπορεί να λάβει υπ΄όψη σαφείς, αλλά και 
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υπονοούμενες πληροφορίες, καθώς και συλλέξει τις απαραίτητες 
πληροφορίες από μια εκτενή διαλέξη. 

Μπορεί να εκφραστεί άνετα, επικοινωνιακά, αποτελεσματικά γραπτώς και 
προφορικώς με την χρησιμοποίηση διευρημένων δομών και με εκτενή 
γενικό, επιστημονικό γλωσσικό λεξιλόγιο, καθώς και με ειδική ορολογία σε 
επιλεγμένα, περίπλοκα θέματα του/της επιστημονικού του/της πεδίου, τα 
οποία είναι σημαντικά για την δουλειά ή την παραμονή στο εξωτερικό. 
Μπορεί να παρουσιάσει τις προσωπικές του/της γνώμες με συνοχή και να 
είναι λογικά, στιλιστικά και κατάλληλα δομημένες. Μπορεί να εφαρμόσει 
στοχευμένα τις κοινωνικοπολιτιστικές του/της γνώσεις. Στο διαπολιτισμικό 
περιβάλλον κινείται φυσικά και σίγουρα. 

 

Με δυνατότητα επιλογής: 

Αυτός/αυτή κατέχουν το βασικό λεξιλόγιο στον τομέα ΧΧΧ καθώς και τις απαιτούμενες δομές 

ιδιαίτερα στα θεματικά πεδία ΧΧΧ. Επίσης διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις και ειδικές 

ικανότητες, δηλαδή γλωσσικές επιδεξιότητες σ΄ έναν συγκεκριμένο τομέα. 

 

Αυτό το πτυχίο είναι διαπιστευμένο από την ομάδα εργασίας των Πανεπιστημιακών Κέντρων 

Γλωσσών ως πτυχίο UNIcert® Επιπέδο ΙΙI (σύμφωνα με το σύστημα τεσσάρων βαθμίδων 

UNIcert® I-IV). Το επίπεδο κατάρτησης, το οποίο επιδιώκεται στο UNIcert® Επίπεδο ΙII, 

αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 "Effective Operational Proficiency" του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 

Πλαισίου Αναφοράς Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 

 

 


