Reconeixement de crèdits ECTS d'idiomes en els graus

Quina és la normativa acadèmica de referència de la UAB ?
Podeu consultar la normativa acadèmica de referència de la UAB aquí.
La UAB reconeix crèdits ECTS per cursos i exàmens d'acreditació d'idiomes ?
Sí. El reconeixement de crèdits ECTS per cursos i certificats d'idiomes va ser aprovat pel Consell de
Govern de la UAB el dia 2 de març de 2011 i apareix a la normativa acadèmica.
Com puc obtenir el reconeixement de crèdits ?
Presentant l'acreditació del nivell assolit a la gestió acadèmica del teu centre.
Quins són els idiomes que, per mitjà d'un curs superat o d’un examen amb certificat del nivell
assolit, permeten obtenir crèdits ECTS ?
Totes les llengües.
Quan he d'haver superat els cursos o exàmens ?
Els cursos o exàmens d'idiomes s'han d'haver superat durant els estudis de grau.
Quants crèdits puc obtenir com a màxim per cursos i certificats d'idiomes ?
La UAB reconeix un màxim de 12 crèdits per cursos i exàmens de llengües.
Quants crèdits s’obtenen per cada curs superat o nivell acreditat ?
Si es tracta de la mateixa llengua estrangera de la qual el candidat s’ha examinat a les PAU (anglès,
francès, alemany o italià), s'aplica l'escala del Servei de Llengües de la UAB i es reconeixen crèdits a partir
del nivell 3 d'aquesta escala. El nombre de crèdits reconeguts és progressiu i no acumulable, d'acord amb
l'escala següent:
1.
2.
3.
4.

Per la superació d'un nivell equivalent al nivell 3 (B1) d’UAB Idiomes: 1,5 crèdits.
Per la superació d'un nivell equivalent al nivell 4 (B2.1) d’UAB Idiomes: 3 crèdits.
Per la superació d'un nivell equivalent al nivell 5 (B2) d’UAB Idiomes: 6 crèdits
Per la superació d'un nivell equivalent al nivell 6 (C1.1) d’UAB Idiomes o nivell superior: 9
crèdits.

Si es tracta d'una llengua estrangera diferent de la llengua amb què l'estudiant ha accedit a la universitat
mitjançant les PAU, es poden reconèixer 3 crèdits per cada nivell superat, seguint la mateixa escala: A1,
A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 o superior.
Puc sol·licitar crèdits pel català del nivell superior ?
Sí, el Consell de Govern de la UAB ho va aprovar el dia 22 de juliol de 2014. El nivell C2 de llengua
catalana dóna dret al reconeixement de 3 crèdits.
Puc sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos i també per certificats d'idiomes ?
Sí. Pots sol·licitar el reconeixement per cursos superats i per certificats de nivell assolit. No és possible,
però, reconèixer alhora un curs superat i un certificat de nivell del mateix idioma i nivell.

Es reconeixen crèdits per cursos i exàmens de tots els nivells ?
Es reconeixen crèdits per cursos dels nivells A1, A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1 o superior del Marc europeu
comú de referència per a les llengües (MECR), si es tracta d'una llengua diferent de la llengua amb què
s'ha accedit a la universitat.
Si és la mateixa llengua estrangera de la qual t'has examinat a les PAU, es reconeixen crèdits només a
partir del nivell B1 del MECR (3r nivell d’UAB Idiomes).
Es reconeixen crèdits per cursos de conversa, de manteniment o similars ?
No, només es reconeixen crèdits per nivells superats.
En quin moment puc sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos i certificats d'idiomes ?
Pots sol·licitar el reconeixement de crèdits per cursos i exàmens d'idiomes durant els estudis de grau. Es
recomana que es faci la sol·licitud l'últim any del grau.
On puc fer cursos o exàmens per acreditar el meu nivell i que se'm reconegui dins els estudis de
grau ?
Pots consultar la informació actualitzada en aquest enllaç.
Quin és el procediment que he de seguir per al reconeixement de crèdits per cursos i certificats
d'idiomes ?
Per sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS per cursos i certificats d'idiomes t'has d'adreçar a la
gestió acadèmica del teu centre.
Reconeixement de crèdits de lliure elecció del pla antic

Quina és la normativa acadèmica de referencia ?
La normativa acadèmica de referència de la UAB es pot consultar aquí.
Quins nivells es reconeixen ?
Es reconeixen cursos de tots els nivells.
Quants crèdits puc obtenir per idiomes en les diplomatures, llicenciatures i enginyeries ?
Si el curs garanteix el control d'assistència i l'avaluació individual, s'atorga fins a un crèdit per cada 15
hores d'activitat (mínim de 22,5 hores: 1,5 crèdits). Quan el curs només garanteix el control d'assistència,
s'atorguen fins a 0,5 crèdits per cada 15 hores d'activitat (mínim de 45 hores: 1,5 crèdits).
Per a una mateixa entitat o activitat es reconeixen, com a màxim, 9 crèdits per curs i també per any
acadèmic.
Quines són les llengües que serveixen per a obtenir crèdits de lliure elecció ?
Totes les llengües. Ara bé, els cursos de català i castellà només es reconeixen als estudiants estrangers i
als procedents del districte obert.
En quins centres i certificats de la UAB es reconeixen crèdits per idiomes en les diplomatures,
llicenciatures i enginyeries ?
Són els que figuren a l'oferta d'assignatures i d'activitats.
Quin procediment he de seguir per al reconeixement de crèdits ?
L'alumnat que vulgui el reconeixement dels crèdits de lliure elecció ha de presentar el certificat a la gestió
acadèmica del centre on estigui matriculat, i sol·licitar-ne el reconeixement. Els terminis de sol·licitud es
fixen al calendari academicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB.
Normativa acadèmica UAB per als estudis de grau
Reconeixement acadèmic de crèdits en terceres llengües
Normativa acadèmica UAB pla antic
Oferta d'Assignatures i d'Activitats de lliure elecció

