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UNIcert® - OPIS ÚROVNÍ
UNIcert®-Základ, úrovne I – IV
UNIcert®-Základ – Základný odborný jazyk
Tento certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ1 úspešne absolvoval vysokoškolské jazykové
vzdelávanie v systéme UNIcert®, stupeň UNIcert®-Základ (ide o predstupeň k stupňu
UNIcert® I), v rozsahu približne xxx vyučovacích hodín (v rámci celkovej hodinovej dotácie
približne xxx hodín). V súlade s udeleným hodnotením držiteľ certifikátu dosiahol základnú
znalosť cieľového jazyka, ktorá mu umožňuje jednoduchú a bezprostrednú komunikáciu
v každodenných situáciách.
Držiteľ certifikátu dokáže pri počúvaní, resp. čítaní porozumieť vetám a často používaným
výrazom z bežných komunikačných tém alebo tém vzťahujúcim sa na jeho štúdium. Je
schopný prostredníctvom jednoduchých jazykových prostriedkov poskytnúť informácie
o vybraných témach z bežného života (napr. o svojom pôvode, vzdelaní, štúdiu, rodine,
osobnom prostredí). V rámci tohto spektra nadobudol základné sociálne a kultúrne
vedomosti a interkultúrne zručnosti.
Certifikát je akreditovaný nemeckým Združením jazykových centier a ústavov (AKS) ako
certifikát UNIcert®, stupeň Základ (predstupeň štvorstupňového systému UNIcert®, stupne I –
IV). Cieľová úroveň stupňa Základ sa riadi smernicami Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky, stupeň A2 – Používateľ základného jazyka - Waystage.

UNIcert®, stupeň I – Základný odborný jazyk
Tento certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval xxx vyučovacích hodín (v
rámci celkovej hodinovej dotácie približne xxx hodín) vysokoškolského jazykového
vzdelávania v systéme UNIcert®, stupeň I. V súlade s udeleným hodnotením držiteľ
certifikátu dosiahol dobrú základnú znalosť cieľového jazyka, ktorá mu umožňuje
komunikovať v rutinných situáciách bežnej, profesijnej a akademickej komunikačnej sféry.
Držiteľ certifikátu dokáže porozumieť kľúčovým informáciám v písomných a hovorených
prejavoch bežnej komunikačnej sféry a profesijnej a akademickej komunikačnej sféry vo
vlastnom študijnom odbore 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.
Certifikát je akreditovaný nemeckým Združením jazykových centier a ústavov (AKS) ako
certifikát UNIcert®, stupeň I, (podľa štvorstupňového systému UNIcert®, stupne I-IV). Cieľová
úroveň stupňa I systému UNIcert® sa riadi smernicami Spoločného európskeho referenčného
rámca pre jazyky (SERR), stupeň B1-Samostatný používateľ – Threshold.
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UNIcert®, stupeň II – Základný odborný jazyk
Tento certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval xxx vyučovacích hodín (v
rámci celkovej hodinovej dotácie približne xxx hodín) vysokoškolského jazykového
vzdelávania v systéme UNIcert®, stupeň II. V súlade s udeleným hodnotením držiteľ
certifikátu spĺňa základné jazykové podmienky na študijný a pracovný pobyt v cieľovom štáte
(základná študentská mobilita).
Držiteľ certifikátu dokáže porozumieť obsahu všeobecných, odborných a akademických
textov s bežnou slovnou zásobou, ako aj obsahu textov so špecifickou slovnou zásobou zo
svojho študijného odboru aj z príslušných pracovných oblastí, s ktorou sa možno stretnúť
v ústnych prejavoch, prednáškach, aj v rozsiahlych textoch strednej náročnosti. Dokáže sa
písomne aj ústne primerane vyjadrovať o celej škále tém zo svojho študijného odboru
a aktívne sa zapájať do diskusií pomocou zložitých konštrukcií a špecifickej slovnej zásoby.
V rámci tohto spektra nadobudol primerané sociálne a kultúrne vedomosti a interkultúrne
zručnosti.
Certifikát je akreditovaný nemeckým Združením jazykových centier a ústavov (AKS) ako
certifikát UNIcert®, stupeň II (podľa štvorstupňového systému UNIcert®, stupne I-IV). Cieľová
úroveň stupňa II systému UNIcert® sa riadi smernicami Spoločného európskeho referenčného
rámca pre jazyky (SERR), stupeň B2 – Samostatný používateľ – Vantage.

UNIcert®, stupeň II – Odborný jazyk
Tento certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval xxx vyučovacích hodín (v
rámci celkovej hodinovej dotácie približne xxx hodín) vysokoškolského jazykového
vzdelávania v systéme UNIcert®, stupeň II. V súlade s udeleným hodnotením držiteľ
certifikátu spĺňa základné jazykové podmienky na študijný a pracovný pobyt v cieľovom štáte
(základná študentská mobilita).
Držiteľ certifikátu dokáže porozumieť obsahu všeobecných, odborných a akademických
textov s bežnou slovnou zásobou, ako aj obsahu textov so špecifickou slovnou zásobou zo
svojho študijného odboru a z príslušných pracovných oblastí, s ktorou sa možno stretnúť
v ústnych prejavoch, prednáškach, aj v rozsiahlych textoch strednej náročnosti. Dokáže sa
písomne aj ústne primerane vyjadrovať o celej škále tém zo svojho študijného odboru
a aktívne sa zapájať do diskusií pomocou zložitých konštrukcií a špecifickej slovnej zásoby.
V rámci tohto spektra nadobudol primerané sociálne a kultúrne vedomosti a interkultúrne
zručnosti.
Variant: Držiteľ certifikátu ovláda základnú slovnú zásobu v odbore xxx, ako aj príslušné
konštrukcie typické predovšetkým pre tematické okruhy xxx a disponuje potrebnými
odbornými vedomosťami a zručnosťami v danej pracovnej oblasti.
Certifikát je akreditovaný nemeckým Združením jazykových centier a ústavov (AKS) ako
certifikát UNIcert®, stupeň II (podľa štvorstupňového systému UNIcert®, stupne I-IV). Cieľová
úroveň stupňa II systému UNIcert® sa riadi smernicami Spoločného európskeho referenčného
rámca pre jazyky (SERR), stupeň B2 – Samostatný používateľ – Vantage.

UNIcert®, stupeň III – Jazyk pre akademické ciele
Tento certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval xxx vyučovacích hodín (v
rámci celkovej hodinovej dotácie približne xxx hodín) vysokoškolského jazykového

vzdelávania v systéme UNIcert®, stupeň III. V súlade s udeleným hodnotením držiteľ
certifikátu dosiahol taký stupeň jazykovej spôsobilosti, ktorý mu umožňuje pracovať alebo
študovať bez toho, aby preňho komunikácia v cieľovom jazyku predstavovala prekážku
v dorozumievaní sa v štáte s týmto cieľovým jazykom (odporúčaná študentská mobilitná
úroveň).
Držiteľ certifikátu získal jazykové vedomosti a zručnosti na vyššej úrovni vo všeobecnej,
akademickej a profesijnej sfére, ktoré sú potrebné na úspešnú komunikáciu bez zvýšeného
úsilia, pričom využíva širokú škálu spôsobov vyjadrovania. Rozumie lexikálnym, štylistickým
a gramatickým prostriedkom náročných rozsiahlych originálnych písaných a hovorených
textov na témy bežnej komunikačnej sféry, ako aj na témy, ktoré sú typické pre oblasť jeho
štúdia a budúcej profesie. Dokáže porozumieť explicitným aj implicitným informáciám
a detailne rozumie obsahu odborných prednášok. V rámci pracovných alebo študijných
aktivít v zahraničí sa dokáže písomne aj ústne plynulo a efektívne vyjadrovať o celej škále
zložitých tém, súvisiacich s jeho študijným/pracovným odborom. Používa intelektuálne
náročné formulácie a rozsiahly repertoár všeobecnej aj odbornej slovnej zásoby. Dokáže
koherentne a kohézne logicky štruktúrovane a štylisticky primerane vyjadriť vlastný názor.
Cielene využíva sociokultúrne vedomosti a v interkultúrnom kontexte sa správa prirodzene.
Certifikát je akreditovaný nemeckým Združením jazykových centier a ústavov (AKS) ako
certifikát UNIcert®, stupeň III (podľa štvorstupňového systému UNIcert®, stupne I-IV). Cieľová
úroveň stupňa III systému UNIcert® sa riadi smernicami Spoločného európskeho referenčného
rámca pre jazyky (SERR), stupeň C1 – Skúsený používateľ – Effective Operational
Proficiency.

UNIcert®, stupeň III – Jazyk pre špecifické ciele

Tento certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval xxx vyučovacích hodín (v
rámci celkovej hodinovej dotácie približne xxx hodín) vysokoškolského jazykového
vzdelávania v systéme UNIcert®, stupeň III. V súlade s udeleným hodnotením držiteľ
certifikátu dosiahol taký stupeň jazykovej spôsobilosti, ktorý mu umožňuje pracovať alebo
študovať bez toho, aby preňho komunikácia v cieľovom jazyku predstavovala prekážku
v dorozumievaní sa v štáte s týmto cieľovým jazykom (odporúčaná študentská mobilitná
úroveň).
Držiteľ certifikátu získal jazykové vedomosti a zručnosti na vyššej úrovni vo všeobecnej,
akademickej a profesijnej sfére, ktoré sú potrebné na úspešnú komunikáciu bez zvýšeného
úsilia, pričom využíva širokú škálu spôsobov vyjadrovania. Rozumie lexikálnym, štylistickým
a gramatickým prostriedkom náročných rozsiahlych originálnych písaných a hovorených
textov na témy bežnej komunikačnej sféry, ako aj na témy, ktoré sú typické pre oblasť jeho
štúdia a budúcej profesie. Dokáže porozumieť explicitným aj implicitným informáciám
a detailne rozumie obsahu odborných prednášok. V rámci pracovných alebo študijných
aktivít v zahraničí sa dokáže písomne aj ústne plynulo a efektívne vyjadrovať o celej škále
zložitých tém, súvisiacich s jeho študijným/pracovným odborom. Používa intelektuálne
náročné formulácie a rozsiahly repertoár všeobecnej aj odbornej slovnej zásoby. Dokáže
koherentne a kohézne logicky štruktúrovane a štylisticky primerane vyjadriť vlastný názor.
Cielene využíva sociokultúrne vedomosti a v interkultúrnom kontexte sa správa prirodzene.
Variant: Vo svojej špecializácii xxx, predovšetkým v oblasti yyy, dokáže držiteľ certifikátu
používať primerané jazykové, štylistické a gramatické prostriedky. Dosiahol potrebnú znalosť
odboru a nadobudol príslušné komunikačné zručnosti typické pre daný odbor.

Certifikát je akreditovaný nemeckým Združením jazykových centier a ústavov (AKS) ako
certifikát UNIcert®, stupeň III (podľa štvorstupňového systému UNIcert®, stupne I-IV). Cieľová
úroveň stupňa III systému UNIcert® sa riadi smernicami Spoločného európskeho referenčného
rámca pre jazyky (SERR), stupeň C1 – Skúsený používateľ – Effective Operational
Proficiency.

UNIcert®, stupeň IV – Jazyk pre akademické ciele
Tento certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval vysokoškolské jazykové
vzdelávanie v systéme UNIcert®, stupeň IV (xxx vyučovacích hodín v rámci celkovej
hodinovej dotácie približne xxx hodín). V súlade s udeleným hodnotením držiteľ certifikátu
dosiahol výbornú znalosť všeobecného a odborného jazyka na vysokej profesionálnej úrovni.
Nadobudnutá komunikačná kompetentnosť mu umožňuje reagovať správne a prirodzene vo
všetkých bežných, akademických a pracovných situáciách na takej úrovni, ktorá je
porovnateľná s úrovňou vzdelaného rodeného hovoriaceho. Sú mu známe všetky špecifiká
kultúry, v ktorej sa cieľový jazyk používa, a tak je s príslušníkmi danej kultúry schopný
komunikovať bez zvýšenej námahy, spontánne a prirodzene.
Držiteľ certifikátu rozumie zložitým autentickým textom obsahujúcim náročnú odbornú
terminológiu, zložité konštrukcie, ktoré prezentujú širokú škálu tém ústnych a písomných
prejavov bežnej a odbornej komunikačnej sféry. Rozumie rozsiahlym pôvodným hovoreným
prejavom vysokej náročnosti, v cudzom jazyku dokáže identifikovať tón a stupeň formálnosti
a ovláda špecifickú terminológiu a jazyk vlastného študijného odboru a budúcej profesie. Bez
akýchkoľvek obmedzení súvisiacich s jazykovou bariérou sa dokáže zúčastniť náročných
interakcií, diskusií a rozhovorov a ústne a písomne rozmanitým spôsobom detailne
prezentovať svoje stanovisko k širokej škále tém. Dokáže prirodzene predniesť logicky
štruktúrovanú prezentáciu na široký okruh tém a využiť rozmanité konštrukcie a bohatú
slovnú zásobu. Následne dokáže svoj príspevok spracovať do publikovateľnej podoby.
Dokáže logicky predstaviť svoje osobné názory a využiť na ich podporu širokú škálu
presvedčivých argumentov. Vďaka nadobudnutým sociokultúrnym vedomostiam dokáže
porozumieť situáciám v interkultúrnom kontexte a efektívne pôsobiť ako mediátor.
Certifikát je akreditovaný nemeckým Združením jazykových centier a ústavov (AKS) ako
certifikát UNIcert®, stupeň IV (podľa štvorstupňového systému UNIcert®, stupne I-IV). Cieľová
úroveň stupňa IV systému UNIcert® sa riadi smernicami Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky (SERR), stupeň C2 – Skúsený používateľ – Mastery.

UNIcert®, stupeň IV – Jazyk pre špecifické ciele
Tento certifikát potvrdzuje, že jeho držiteľ úspešne absolvoval vysokoškolské jazykové
vzdelávanie v systéme UNIcert®, stupeň IV (xxx vyučovacích hodín v rámci celkovej
hodinovej dotácie približne xxx hodín). V súlade s udeleným hodnotením držiteľ certifikátu
dosiahol výbornú znalosť všeobecného a odborného jazyka na vysokej profesionálnej úrovni.
Nadobudnutá komunikačná kompetentnosť mu umožňuje reagovať správne a prirodzene vo
všetkých bežných, akademických a pracovných situáciách na úrovni, ktorá je porovnateľná
s úrovňou vzdelaného rodeného hovoriaceho. Sú mu známe všetky špecifiká kultúry, v ktorej
sa cieľový jazyk používa, a tak je s príslušníkmi danej kultúry schopný komunikovať bez
zvýšenej námahy, spontánne a prirodzene.
Držiteľ certifikátu rozumie zložitým autentickým textom obsahujúcim náročnú odbornú
terminológiu a zložité konštrukcie, ktoré prezentujú širokú škálu tém ústnych a písomných
prejavov bežnej a odbornej komunikačnej sféry. Rozumie rozsiahlym hovoreným prejavom
vysokej náročnosti, v cudzom jazyku dokáže identifikovať tón a stupeň formálnosti a ovláda
špecifickú terminológiu a jazyk vlastného študijného odboru a budúcej profesie. Bez

akýchkoľvek obmedzení súvisiacich s jazykovou bariérou sa dokáže zúčastniť náročných
interakcií, diskusií a rozhovorov a dokáže ústne a písomne rozmanitým spôsobom a detailne
predstaviť svoje stanovisko k širokej škále tém. Dokáže prirodzene predniesť logicky
štruktúrovaný príspevok na široký okruh tém a využiť rozmanité konštrukcie a bohatú slovnú
zásobu. Následne ho dokáže spracovať do publikovateľnej podoby. Dokáže logicky
prezentovať svoje osobné názory a využiť na ich podporu širokú škálu presvedčivých
argumentov. Vďaka svojim sociokultúrnym vedomostiam dokáže porozumieť situáciám
v interkultúrnom kontexte a efektívne pôsobiť ako mediátor.
Variant: Vo svojej špecializácii xxx, predovšetkým v oblasti yyy, dokáže držiteľ certifikátu
používať primerané jazykové, štylistické a gramatické prostriedky. Dosiahol potrebnú znalosť
odboru a nadobudol príslušné komunikačné zručnosti typické pre daný odbor.
Certifikát je akreditovaný nemeckým Združením jazykových centier a ústavov (AKS) ako
certifikát UNIcert®, stupeň IV (podľa štvorstupňového systému UNIcert®, stupne I-IV). Cieľová
úroveň stupňa IV systému UNIcert® sa riadi smernicami Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky (SERR), stupeň C2 – Skúsený používateľ – Mastery.

