Jazykový certifikát UNIcert®
… je v Německu a v několika dalších evropských zemích jednotně koncipovaný doklad o úrovni jazykových
kompetencí budoucích akademiků. UNIcert® lze získat během studia na univerzitách a vysokých školách v rámci
komplementárního studia.
Už 25 let je AKS – Asociace jazykových center, institutů jazykové výuky a ústavů cizích jazyků v Německu
(Registrované sdružení) – právním subjektem ochranné známky UNIcert®. Tato známka se svým obsahem opírá
o Rámcovou dohodu nejvýznamějších německých vysokých škol a je po vědecké stránce řízena komisí UNIcert®.
V rámci vzdělávacího systému UNIcert® jsou certifikovány jazykové znalosti na úrovni UNIcert® Basis a UNIcert® I
až IV. Těchto pět stupňů UNIcert®u integruje do jazykového vzdělávání na vysokých školách Společný evropský
referenční rámec pro jazyky, úroveň A2 až C2, a umožňuje fundované ohodnocení jazykových kompentencí
studentů.
Předností certifikátu UNIcert® je jeho flexibilita a přizpůsobení se jak podmínkám dané vysoké školy, tak i
potřebám daných cílových skupin. Princip dobrovolnosti navíc umožňuje studentům vědomé uvážení vlastních
jazykových potřeb v rámci systému UNIcert® .
Členské vysoké školy sdružení UNIcert® se sice opírají o Rámcovou dohodu UNIcert®, koncipují však na jejím
základě svou jazykovou výuku i examinaci dle vlastních potřeb autonomě. Veškeré jazykové zkoušky se konají
na dané vysoké škole, která rovněž vydává certifikáty s pečetí UNIcert® .
Přednosti certifikátu UNIcert® spočívají především v nasledujících aspektech:
- Srozumitelnost a srovnatelnost v mezinárodním kontextu: Vícejazyčný certifikát UNIcert® podává
exaktní informace o dosažených jazykových dovednostech na základě jednotlivých stupňů SERR a
představuje tak standartní certifikační doklad, který je srozumitelný v mezinárodním kontextu
- Vysoká úroveň jazykového vzdělávání: Díky intenzivnímu propojení výuky a examinace lze docílit
rychlých výukových postupů a optimálních výsledků.
- Zakotvení odborných výukových obsahů v činnostně orientované výuce: Nabývání a používání
odborné jazykové kompetence a s ní spojených komunikativních schopností v daném cizím jazyce.
- Význam pro jazykovou výuku na vysokých školách a profesní dráhu absolventů: Výuka odborného
jazyka je primárně zaměřena na získávání jazykových dovedností potřebných pro profesní dráhu
vysokoškolských absolventů.
Zajišťování kvality UNIcert®
Kvalita jazykového vzdělávání a certifikace je zajišťována vědeckou komisí UNIcert® a garantována nasledujícími
opatřeními:
- Pravidelná reakreditace jazykových pracovišť
- Dodržování minimálních standardů základních dokumentů (např.: Rámcová dohoda, Code of Practice)
- Coaching jazykových pracovišť ze strany vědecké komise UNIcert®
- Výměna zkušeností mezi jednotlivými členskými pracovišti sdružení UNIcert®
- Zapojení všech členských vysokých škol do procesu dalšího rozvíjení konceptu UNIcert®
Proč UNIcert®?
 Přednosti certifikace UNIcert® na jednotlivých jazykových pracovištích:
- Detailní a vícejazyčné informace týkající se jazykových kompetencí držitele certifikátu
- Srovnatelnost s jinými jazykovými certifikáty na základě SERR
- Studenti, kteří mohou využít studijních možností v cizině
- Absolventi, kteří se mohou uplatnit na mezinárodním trhu práce

-

Přednosti certifikace UNIcert® pro studenty:
Příprava na studium v cílovém jazyce
Cizojazyčná kompetence na mezinárodních pracovních trzích
Cizojazyčná kompetence v mezinárodních sociokulturních kontextech

