
 

 
 

 
 
CONVOCATÒRIES D’EXÀMENS D’IDIOMES PER A ESTUDIANTS DE 
MOBILITAT 
 
L’oferta que es detalla a continuació s’adreça a l’alumnat de la UAB que vulgui 
acreditar el seu nivell de coneixements d’idioma. Els exàmens els fa el Servei de 
Llengües, en diferents convocatòries. 
 
1. CONVOCATÒRIA DE SETEMBRE 2011 (alemany, anglès, francès i italià) 
 
L’examinand s’ha de matricular a un nivell determinat. El programa de cada nivell es 
pot consultar al web del Servei de Llengües. 
 
Inscripció: del 17 de juny a l’1 de setembre de 2011 de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h a 
la Secretaria del Servei de Llengües, edifici M1. 
Data: 5, 6 i 7 de setembre 
Lloc: Servei de Llengües 
Preu de l’examen: 63,23 € 
Per a més detalls sobre l’organització consulteu el web del Servei de Llengües. 
 
2. CONVOCATÒRIA D’OCTUBRE 2011 (alemany, anglès, francès) 
 
L’examinand s’ha de matricular a un nivell determinat. El programa de cada nivell es 
pot consultar al web del Servei de Llengües. 
 
Inscripció: del 14 al 30 de setembre de 2011 de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h a la 
Secretaria del Servei de Llengües, edifici M1. 
Data: del 3 al 7 d’octubre de 2011 
Nombre màxim d’examinands (per ordre estricte de matrícula): 
 Alemany: 15 candidats 

Anglès: 100 candidats 
 Francès: 15 candidats 
Lloc: Servei de Llengües 
Preu de l’examen: 67,66 € 
Per a més detalls sobre l’organització consulteu el web del Servei de Llengües a partir 
de mitjan setembre. 
 
3. CONVOCATÒRIA DE GENER 2012 (alemany, anglès, francès i italià) 
 
L’examinand s’ha de matricular a un nivell determinat. El programa de cada nivell es 
pot consultar al web del Servei de Llengües. 
 
Inscripció: del 19 al 23 de desembre de 2011 i del 9 al 17 de gener de 2012 de 10 h a 
14 h i de 15 h a 19 h a la Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4. 
Data: 27 i 30 de gener de 2012 
Nombre màxim d’examinands (per ordre estricte de matrícula): 
 Alemany: 15 candidats 

Anglès: 100 candidats 
 Francès: 35 candidats 
 Italià: 15 candidats 
 Japonès: 6 candidats 
Lloc: Servei de Llengües 
Preu de l’examen: 67,66 € 
Per a més detalls sobre l’organització consulteu el web del Servei de Llengües a partir 
de mitjan desembre. 



 

 
 

 
 
 
4. CONVOCATÒRIA DE CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT D’APTITUD 
COMUNICATIVA (anglès) – Febrer 2012 
 

Aquest examen permet certificar el nivell que el candidat té d’anglès, des d’un nivell 1 
fins un nivell 6 del Servei de Llengües. 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 16 al 25 de gener de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h a la Secretaria del 
Servei de Llengües, edifici B4. 
Data: 3 i 6 de febrer del 2012 
Lloc: Servei de Llengües 
Nombre màxim d’examinands (per estricte ordre de matrícula): 35  
Preu de l’examen: 135 € 
Per a més detalls sobre l’organització consulteu el web del Servei de Llengües a partir 
de mitjan gener. 
 


