
 

 
 

 
 
CONVOCATÒRIES D’EXÀMENS D’IDIOMES PER A ESTUDIANTS DE 
MOBILITAT DE LA UAB 

 
L’oferta de dues convocatòries que es detalla a continuació s’adreça a l’alumnat de la 
UAB que necessiti acreditar el nivell de coneixement d’idiomes. UAB Idiomes Campus 
duu a terme aquests exàmens. 
 
Els certificats dels nivells B1 i B2.2 d’anglès porten el segell CertAcles, és a dir, estan 
reconeguts per l’Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior i també 
per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles. 
 

1. Convocatòria de setembre de 2014 (alemany, anglès, francès 
i italià)  
 
Cal matricular-se d’un nivell determinat. El programa de cada nivell es pot consultar al 
nostre web. 
 
Inscripció: del 10 de juliol al 2 de setembre de 2014 de 10 a 14 i de 15 a 20 h 
(divendres fins a les 19 h) a la Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4. 
Data: 4, 5 i 8 de setembre de 2014. 
Lloc: Servei de Llengües. 
Preu de l’examen: 67,66 €. 

 
Per a més detalls sobre l’organització consulteu l’apartat de Certificats i exàmens del 
nostre web.  

 

2. Convocatòria per al Certificat de reconeixement d’aptitud 
comunicativa (anglès), octubre de 2014  
 
Aquest examen permet certificar el nivell que es té d’anglès, des d’un nivell 1 fins a un 
nivell 6 d’UAB Idiomes Campus. Aquests nivells corresponen als nivells A1, A2, B1, 
B2.1, B2.2 i C1.1, respectivament, del Marc europeu comú de referència per a les 
llengües. 
 
Inscripció: del 29 de setembre al 10 d’octubre de 2013 de 10 a 14 i de 15 a 20 h 
(divendres fins a les 19 h) a la Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4. 
Data: 15, 16, 17 d’octubre de 2014. 
Lloc: Servei de Llengües. 
 
Nombre màxim d’examinands (per estricte ordre de matrícula): 40. 
Preu de l’examen: 135 €. 
 
Per a més detalls sobre l’organització consulteu l’apartat de Certificats i exàmens del 
nostre web a partir de finals de setembre. 

 
 
Si teniu qualsevol dubte, podeu consultar el web www.uab.cat/idiomes, 
passar pel Servei de Llengües (edifici B4, davant de la Facultat de Dret) o 
enviar-nos un correu a avaluacio@uab.cat. 
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