
 
 

Servei de Llengües 
 

Mitjans d’acreditació del coneixement de català per a la 
docència a la UAB 

Segons s’estableix a l’article 4 del Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre 
l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del 
sistema universitari de Catalunya, “el nivell mínim de coneixement lingüístic 
exigible a les universitats públiques i a les universitats privades, tant en 
l’expressió oral com escrita, serà el que asseguri la competència del 
professorat per participar amb adequació i correcció a les situacions 
comunicatives que requereixen les tasques acadèmiques, de manera que 
quedin garantits els drets lingüístics dels estudiants”.  

La UAB posa a la disposició del seu personal acadèmic diferents vies 
d’acreditació dels seus coneixements de català: 

 Els certificats de suficiència en llengua catalana expedits per la Universitat 
Autònoma de Barcelona que es consideren equivalents al certificat de 
suficiència de català de la Generalitat de Catalunya. Així, doncs, el personal 
acadèmic pot escollir entre el certificat de suficiència i el certificat de 
suficiència per al PDI. 

Al web de la Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana, 
www.cifolc.cat, a l’apartat de Certificats de llengua catalana, hi ha 
informació detallada sobre l’estructura i valoració dels dos tipus de proves.   

La UAB organitza dues convocatòries anuals, una el mes de febrer i una 
altra el mes de juny. Per a informació sobre les convocatòries consulteu el 
web del Servei de Llengües, www.uab.cat/servei-llengues, a partir d’un mes 
i mig abans de la convocatòria. 

Aquests dos certificats són vàlids a qualsevol universitat de Catalunya així 
com a tota l’administració pública de Catalunya. 

 El certificat de coneixement lingüístic suficient docent (COLIS) que 
emet la UAB i que només és vàlid per a la docència a la UAB. 

Per a més informació sobre els continguts, estructura i valoració de la prova, 
consulteu el web del Servei de Llengües, www.uab.cat/servei-llengues, el 
menú DESTACATS, l’apartat Certificats i exàmens. 

 


