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Niveaustufenbeschreibung Norwegisch UNIcert®-Stufen I - IV 

UNIcert®-Stufen Basis, I - IV 

 

 

UNIcert® Basis – allmenn, akademisk orientert språkkunnskap  

 

Dette eksamensbeviset i fremmedspråk dokumenterer at man har oppnådd språknivå UNIcert®-Basis (forstadium 

til Nivå I) ved et universitet eller en høyskole etter å ha deltatt ved ca. xxx undervisningstimer (ca. xxx 

arbeidsinvestering). Innehaveren av dette eksamensbeviset har – avhengig av karakteren – tilstrekkelige 

basiskunnskaper for å kunne utveksle informasjon i rutinemessige situasjoner.  

 

Studenten kan gjennom å lytte og å lese forstå setninger og hyppig anvendte uttrykk knyttet til allmenne og  

studierelaterte dagligdagssituasjoner. Ved hjelp av grunnleggende språklige basiskunnskaper kan studenten 

formidle opplysninger og informasjon rundt utvalgte temaer som for eksempel hvor han kommer fra, utdannelse, 

studium og nærmiljø. Studenten har innenfor disse områdene også sosiokulturell kunnskap og grunnleggende 

interkulturelle ferdigheter.  

 

Dette eksamensbeviset er godkjent av AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen) som 

UNIcert®bevis, nivå Basis (et forstadium til UNIcert® - systemets fire nivåer, nivå I til IV). Utdanningsmålene for 

utdanningsnivået UNIcert®-Basis orienterer seg etter nivå A2 (Waystage) i Europarådets felles europeiske 

referanseramme for språk.    

 

 

UNIcert® Nivå I – allmenn, akademisk orientert språkkunnskap 

 

Dette eksamensbeviset i fremmedspråk dokumenterer at man har oppnådd språknivå UNIcert® I ved et 

universitet eller en høyskole etter å ha deltatt ved ca. xxx undervisningstimer (ca. xxx arbeidsinvestering). 

Innehaveren av dette språkbeviset har – avhengig av karakteren – oppnådd grunnleggende og videreutviklende  

basiskunnskaper i målspråket for  mestring av utvalgte allmennspråklige og akademisk orienterte 

språksituasjoner, samt yrkesorienterte og studieorienterte språksituasjoner. 

 

Studenten kan gjennom å lytte og å lese forstå vesentlig informasjon knyttet til studierelaterte hverdagstemaer og 

elementære fagtemaer. Studenten kan gjennom bruk av grunnleggende språklige kunnskaper, som grammatiske 

strukturer og et solid ordforråd, formidle og også forstå informasjon skriftlig og muntlig, knyttet til temaer av 

allmenn interesse såvel som temaer knyttet til eget nærmiljø og studium. Studenten kjenner til utvalgte 

interkulturelle forhold.  

 

Dette eksamensbeviset er godkjent av AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen) som 

UNIcert®bevis, nivå I (i overenstemmelse med UNIcert® - systemets fire nivåer, nivå I til IV). Utdanningsmålene 

for utdanningsnivået UNIcert®-nivå I orienterer seg etter nivå B1 (Threshold) i Europarådets felles europeiske 

referanseramme for språk.    

 

 



 

UNIcert® Nivå II – allmenn, akademisk orientert språkkunnskap  

 

Dette eksamensbeviset i fremmedspråk dokumenterer at man har oppnådd språknivå UNIcert® II etter å ha deltatt 

ved ca. xxx undervisningstimer (ca. xxx arbeidsinvestering) ved et universitet eller en høgskole. Innehaveren av 

dette språkbeviset har – avhengig av karakteren –  oppfylt grunnleggende  språklige krav/ kriterier for å kunne 

studere eller arbeide i Norge. (lavere mobilitetsnivå) 

 

Studenten forstår det vesentlige i dagligdagse tekster og tekster knyttet til en akademisk kontekst såvel som 

yrkes- og studierelaterte tekster med allmenn og begrenset temarelatert ordforråd, f. eks. taler og foredrag eller 

lengre tekster av middels vanskelighetsgrad. Studenten kan, ved hjelp av til en viss grad komplekse 

setningsstrukturer og faguttrykk, uttrykke seg skriftlig og muntlig innenfor et mangfold av kulturelle og 

fagspesifikke temaer. Studenten har tilegnet seg sosiokulturell viten og interkulturelle ferdigheter innenfor disse 

temaer.   

 

Dette eksamensbeviset er godkjent av AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen) som 

UNIcert®bevis, nivå II (i overenstemmelse med UNIcert® - systemets fire nivåer, nivå I til IV). Utdanningsmålene 

for utdanningsnivået UNIcert®-nivå II orienterer seg etter nivå B2 (Vantage) i Europarådets felles europeiske 

referanseramme for språk.    

 

 

UNIcert® Nivå II – fagspråk 

 

Dette eksamensbeviset i fremmedspråk dokumenterer at man har oppnådd språknivå UNIcert® II etter å ha deltatt 

ved ca. xxx undervisningstimer (ca. xxx arbeidsinvestering) ved et universitet eller en høgskole. Innehaveren av 

dette språkbeviset har – avhengig av karakteren –  oppfylt grunnleggende  språklige krav/ kriterier for å kunne 

studere eller arbeide i Norge. (lavere mobilitetsnivå) 

 

Studenten forstår det vesentlige i dagligdagse tekster og tekster knyttet til en akademisk kontekst såvel som 

yrkes- og studierelaterte tekster med allmenn og begrenset temarelatert ordforråd, f. eks. taler og foredrag eller 

lengre tekster av middels vanskelighetsgrad. Studenten kan, ved hjelp av til en viss grad komplekse 

setningsstrukturer og faguttrykk, uttrykke seg skriftlig og muntlig innenfor et mangfold av kulturelle og 

fagspesifikke temaer. Studenten har tilegnet seg sosiokulturell viten og interkulturelle ferdigheter innenfor disse 

temaer.   

 

Opsjonelt: Innenfor et område XXX, spesielt innenfor temaene XXX, behersker studenten det grunnleggende 

ordforrådet i tillegg til de forventede språklige strukturene. Studenten innehar de nødvendige faglige og 

fagspråklige kunnskaper og ferdigheter. 

 

Dette eksamensbeviset er godkjent av AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen) som 

UNIcert®bevis, nivå II (i overenstemmelse med UNIcert® - systemets fire nivåer, nivå I til IV). Utdanningsmålene 

for utdanningsnivået UNIcert®-nivå II orienterer seg etter nivå B2 (Vantage) i Europarådets felles europeiske 

referanseramme for språk.    

 

 

 

 

 

 

UNIcert® Nivå III – allmenn akademisk orientert språkkunnskap  



 

Dette eksamensbeviset i fremmedspråk dokumenterer at man har oppnådd språknivå UNIcert® III etter å ha 

deltatt ved ca. xxx undervisningstimer (ca. xxx arbeidsinvestering) ved et universitet eller en høgskole. 

Innehaveren av dette språkbeviset kan – avhengig av karakteren –  med letthet ta del i de språklige utfordringene 

som et studie- eller arbeidsopphold i Norge, krever. (anbefalt mobilitetsnivå) 

 

Studenten har allmennvitenskaplig og fagrelatert språklig kunnskap på høyere nivå og kan ved hjelp av ulike 

språklige midler delta i kommunikasjonssituasjoner rundt utvalgte temaer. Studenten kan forstå vokabularet og 

strukturene i lengre, avanserte allmennspråklige, vitenskapsorienterte og yrkesorienterte tekster innenfor utvalgte 

temaområder i tillegg til lengre, mer krevende talte originaltekster. I tillegg kan studenten forstå ekplisitt og 

implisitt informasjon og også trekke ut sentral informasjon i lengre foredrag. Studenten kan, gjennom bruk av 

utvidede språklige strukturer og et omfangsrikt allment og akademisk orientert ordforråd i tillegg til et ordforråd 

knyttet til faguttrykk, uttrykke seg flytende og kommunikativt skriftlig og muntlig innenfor utvalgte komplekse 

temaer som har tilknytning til studentens eget fagområde, og som vil være relevant for arbeids- og studieopphold 

i utlandet. Studenten kan også legge fram sin personlige mening på en sammenhengende, stilistisk tilpasset og 

logisk oppbygd måte. Studenten kan anvende sine sosiokulturelle kunnskaper på en målrettet måte. I den 

interkulturelle konteksten agerer studenten naturlig og sikker.  

 

Dette eksamensbeviset er godkjent av AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen) som 

UNIcert®bevis, nivå III (i overenstemmelse med UNIcert® - systemets fire nivåer, nivå I til IV). Utdanningsmålene 

for utdanningsnivået UNIcert®-nivå III orienterer seg etter nivå C1 (Effective Operational Proficiency) i 

Europarådets felles europeiske referanseramme for språk.    

 

 

UNIcert® Nivå III – Fagspråk  

 

Dette eksamensbeviset i fremmedspråk dokumenterer at man har oppnådd språknivå UNIcert® III etter å ha 

deltatt ved ca. xxx undervisningstimer (ca. xxx arbeidsinvestering) ved et universitet eller en høgskole. 

Innehaveren av dette språkbeviset kan – avhengig av karakteren –  med letthet ta del i de språklige utfordringene 

som et studie- eller arbeidsopphold i Norge, krever. (anbefalt mobilitetsnivå) 

 

Studenten har allmennvitenskaplig og fagrelatert språklig kunnskap på høyere nivå og kan ved hjelp av ulike 

språklige midler delta i kommunikasjonssituasjoner rundt utvalgte temaer. Studenten kan forstå vokabularet og 

strukturene i lengre, avanserte allmennspråklige og vitenskapsorienterte tekster i tillegg til fagspråklige tekster 

innenfor utvalgte temaområder. I tillegg kan studenten forstå ekplisitt og implisitt informasjon og også trekke ut 

sentral informasjon i lengre fagspesifikke foredrag. Studenten kan, gjennom bruk av utvidede språklige strukturer 

og et omfangsrikt allement og akademisk orientert ordforråd i tillegg til et ordforråd knyttet til faguttrykk, uttrykke 

seg flytende og kommunikativt skriftlig og muntlig innenfor utvalgte komplekse temaer som har tilknytning til 

studentens eget fagområde som jo vil være relevant for arbeids- og studieopphold i utlandet. Studenten kan også 

legge fram sin personlige mening på en sammenhengende, stilistisk tilpasset og logisk oppbygd måte. Studenten 

kan anvende sine sosiokulturelle kunnskaper på en målrettet måte. I den interkulturelle konteksten agerer 

studenten naturlig og sikker.  

 

Opsjonelt: Innenfor et område XXX, spesielt innenfor temaene XXX, behersker studenten det ordforrådet som 

kreves på dette nivået, i tillegg til de forventede språklige strukturene. Studenten innehar de nødvendige faglige 

og fagspråklige kunnskaper og ferdigheter.   

 

 

Dette eksamensbeviset er godkjent av AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen) som 

UNIcert®bevis, nivå III (i overenstemmelse med UNIcert® - systemets fire nivåer, nivå I til IV). Utdanningsmålene 



for utdanningsnivået UNIcert®-nivå III orienterer seg etter nivå C1 (Effective Operational Proficiency) i 

Europarådets felles europeiske referanseramme for språk.    

 

 

 

UNIcert® Nivå IV – allmenn akademisk orientert språkkunnskap  

 

Dette eksamensbeviset i fremmedspråk dokumenterer at man har oppnådd språknivå UNIcert® VI etter å ha 

deltatt ved ca. xxx undervisningstimer (ca. xxx arbeidsinvestering) ved et universitet eller en høgskole. 

Innehaveren av dette sertifikatet har allmennvitenskaplig og fagrelatert språklige kunnskaper og ferdigheter på et 

høyt, profesjonelt nivå og besitter en omfattende kommunikativ fremmedspråklig kompetanse. Studenten kan 

agere og reagere korrekt, flytende og adekvat i overenstemmelse med krav og innhold innenfor akademiske yrker 

og også innenfor ønsket stil og språkregister, i alle allmenne og studie-, yrkes- og fagrelaterte situasjoner.  

 

Studenten er fortrolig med de spesifikke, fremmedkulturelle særegenhetene i Norge, slik at han eller hun kan 

kommunisere spontant og uten problemer med personer som kommer fra Norge. Studenten kan forstå allmenne, 

vitenskapsspråklige og fagspesifikke ytringer med krevende, kompleks struktur og vokabular. Han eller hun kan 

også forstå ulike temaområder og komplekse, lengre muntlig uttalte allmenne og fagrelaterte originaltekster. 

Studenten skal kunne gjenkjenne graden av formalitet i den fremmedspråklige ytringen og er også fortrolig med 

den spesifikke terminologien og idiomatiske yttrykk innenfor fagområdet. Han eller hun kan delta i krevende, 

komplekse samtaler, diskusjoner og debatter uten språklige begrensninger og kan utforme lengre, differensierte 

skriftlige og muntlige ytringer innenfor alle typer saksforhold.  

 

Studenten kan blant annet, innenfor et bredt spekter av temaer og med et rikt ordforråd og god setningsbygning, 

holde og også publisere et innholdsmessig logisk strukturert foredrag. Studenten må kunne legge fram sine 

personlige meninger på en logisk måte og med overbevisende argumenter. Gjennom sin sosiokulturelle viten kan 

studenten bedømme situasjonene i en interkulturell kontekst, og effektivt handle som mediator.  

 

Dette eksamensbeviset er godkjent av AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen) som 

UNIcert®bevis, nivå IV (i overenstemmelse med UNIcert® - systemets fire nivåer, nivå I til IV). Utdanningsmålene 

for utdanningsnivået UNIcert®-nivå IV orienterer seg etter nivå C2 (Mastery) i Europarådets felles europeiske 

referanseramme for språk.    

 

 

UNIcert® Nivå IV – Fagspråk 

 

Dette eksamensbeviset i fremmedspråk dokumenterer at man har oppnådd språknivå UNIcert® VI etter å ha 

deltatt ved ca. xxx undervisningstimer (ca. xxx arbeidsinvestering) ved et universitet eller en høgskole. 

Innehaveren av dette sertifikatet har allmennvitenskaplig og fagrelatert språklige kunnskaper og ferdigheter på et 

høyt, profesjonelt nivå og besitter en omfattende kommunikativ fremmedspråklig kompetanse. Studenten kan 

agere og reagere korrekt, flytende og adekvat i overenstemmelse med krav og innhold innenfor akademiske yrker 

og også innenfor ønsket stil og språkregister på et forventet akademisk nivå, i alle allmenne og studie-, yrkes- og 

fagrelaterte situasjoner.  

 

Studenten er fortrolig med de spesifikke, fremmedkulturelle særegenhetene i Norge, slik at han eller hun kan 

kommunisere spontant og uten problemer med personer som kommer fra Norge. Studenten kan forstå allmenne, 

vitenskapsspråklige og fagspesifikke ytringer med krevende, kompleks struktur og vokabular. Han eller hun kan 

også forstå ulike temaområder og komplekse, lengre, krevende, muntlig uttalte allmenne og fagrelaterte 

originaltekster. Studenten skal kunne gjenkjenne graden av formalitet i den fremmedspråklige ytringen og er også 

fortrolig med den spesifikke terminologien og idiomatiske yttrykk innenfor fagområdet. Han eller hun kan delta i 



krevende, komplekse samtaler, diskusjoner og debatter uten språklige begrensninger og kan utforme lengre, 

differensierte skriftlige og muntlige ytringer innenfor alle typer saksforhold.  

 

Studenten kan blant annet, med et rikt ordforråd og god setningsbygning, holde og også publisere et 

innholdsmessig logisk strukturert foredrag innenfor allmenne og fagspesifikke temaer. Studenten må kunne legge 

fram sine personlige meninger på en logisk måte og med overbevisende argumenter. Gjennom sin sosiokulturelle 

viten kan studenten bedømme situasjonene i en interkulturell kontekst, og effektivt handle som mediator.  

 

Opsjonelt: Innenfor et område XXX, spesielt innenfor temaene XXX, behersker studenten det ordforrådet som 

kreves på dette nivået, i tillegg til de forventede språklige strukturene. Studenten innehar de nødvendige faglige 

og fagspråklige kunnskaper og ferdigheter.   

 

Dette eksamensbeviset er godkjent av AKS (Arbeitskreis der Sprachenzentren an Hochschulen) som 

UNIcert®bevis, nivå IV (i overenstemmelse med UNIcert® - systemets fire nivåer, nivå I til IV). Utdanningsmålene 

for utdanningsnivået UNIcert®-nivå IV orienterer seg etter nivå C2 (Mastery) i Europarådets felles europeiske 

referanseramme for språk.    

 

 

 

 

 


