Certyfikat językowy UNIcert®
… to potwierdzenie kompetencji w języku obcym ważnych dla przyszłych absolwentów szkół wyższych, które jest
jednolicie uregulowane w obrębie i poza granicami Niemiec. Certyfikaty językowe UNIcert® są dostępne na
uniwersytetach i uczelniach wyższych jako dodatkowe kwalifikacje po rozpoczęciu studiów.
AKS (Zespół Centrów Językowych, Instytutów Językowych i Instytutów Języków Obcych; towarzystwo
zarejestrowane) od 25 lat prawnie odpowiada za znak jakości UNIcert®, który jest oparty na uzgodnieniach
ramowych czołowych niemieckich uczelni wyższych i wspierany naukowo przez Komisje UNIcert®.
W obrębie kształcenia językowego UNIcert® certyfikowana jest znajomość języków obcych z uwzględnieniem
specyfiki językowej dotyczącej szkół wyższych dla Stopnia UNIcert® Basis i Stopni UNIcert® od I do IV.
Pięciostopniowy system UNIcert® przenosi poziomy od A2 do C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia
językowego (ESOKJ) na uczelnie wyższe i w ten sposób umożliwia kompetentną ocenę znajomości językowych
studentów i studentek.
Zalety UNIcert® to jego elastyczność i możliwość dostosowania go do warunków uczelni wyższych i potrzeb
poszczególnych grup docelowych. Zasada dobrowolności umożliwia studentom i studentkom dokonanie bardzo
świadomego wyboru kształcenia językowego UNIcert® w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji.
Uczelnie wyższe same zarządzają swoimi ofertami certyfikatów i organizują programy kształcenia i egzaminy
zgodnie z własnymi potrzebami w ramach wytycznych ugrupowania UNIcert® dotyczących wszystkich aspektów
kształcenia i egzaminowania i wspólnego poczucia tożsamości jako członkowie tego ugrupowania. Uczelnie
wyższe samodzielnie organizują egzaminy i wystawiają certyfikaty.
Atrakcyjność certyfikatów UNIcert® dotyczy w szczególności następujących punktów:
• Międzynarodowa czytelność i porównywalność: wielojęzyczny certyfikat językowy UNIcert® udziela
informacji o sprawnościach językowych i dzięki przyporządkowaniu do poziomów ESOKJ może być
używany na całym świecie.
• Wysoki poziom kształcenia językowego: dzięki integracji procesu nauki języków z zawartościami
egzaminów i testowanymi kompetencjami, jak i szybkiej progresji
• Integracja programu nauczania odpowiedniego dla studentów i studentek z nauczaniem
zadaniowym: nauka języka i aplikacja fachowej kompetencji, jak i kompetencji kluczowych w języku
obcym
• Znaczenie dla uczelni wyższych i życia zawodowego: poprzez specjalistyczne i skoncentrowane na
kompetencjach programy nauczania
Gwarancja jakości UNIcert®
Jakość kształcenia językowego i certyfikatów jest zapewniona przez członków Komisji Naukowej UNIcert® i
zagwarantowana przez różnorodne środki:
• regularne reakredytacje uczelni
• przestrzeganie minimalnych standardów określonych w deklaracjach programowych (np. Ramy, Code of
Practice)
• opieka nad uczelniami ze strony Komisji Naukowej UNIcert®
• wymiana między członkami ugrupowania UNIcert®
• zobowiązanie wszystkich członków do współpracy nad projektem UNIcert®
Dlaczego UNIcert®?
• Zalety certyfikatów UNIcert® dla uczelni:
- szczegółowe i wielojęzyczne informacje na temat zakresu kompetencji
- porównywalność z innymi certyfikatami języków obcych w oparciu o ESOKJ
- studenci i studentki, którzy są w stanie sprostać wymogom studiów w kontekście międzynarodowym
•

Zalety certyfikatów UNIcert® dla studentów i studentek:
- przygotowanie do studiów w języku docelowym
- przygotowanie do pracy w języku obcym w międzynarodowych i wielojęzycznych kontekstach
- używanie języka docelowego w miedzy- i społeczno-kulturowych kontekstach

