
 
 

Exàmens d’idiomes al Servei de Llengües de la UAB 
OPCIONS PER A L’ALUMNAT DE MOBILITAT 

 

1. Convocatòries extraordinàries per a l’alumnat de mobilitat 

El Servei de Llengües/UAB Idiomes Campus organitza, el mes d’octubre, una 

convocatòria d’exàmens d’alemany, anglès, francès i italià adreçada principalment a 

l’alumnat de la UAB que vol participar en programes de mobilitat internacional. 

ANGLÈS: es tracta d’una convocatòria d’examen multinivell que permet a l’examinand 

acreditar els seus coneixements d’anglès, des d’un nivell B1 fins a un nivell C1 del Marc 

Europeu Comú de Referència (MECR). Aquesta convocatòria té un màxim de 72 places 

(per ordre d’arribada de la matrícula). 

ALEMANY, FRANCÈS i ITALIÀ: es tracta d’una convocatòria per acreditar els 

coneixements de nivell B1 de l’idioma corresponent.   

 

Dates i horaris de les proves 

Els exàmens es fan entre el 27 d’octubre i el 4 de novembre del 2022. 

Els dies i les hores exactes de la convocatòria es publicaran al web del Servei de 

Llengües a partir del l’1 d’octubre. 

 

Matrícula, preus  i reserva d’hores 

Dates de matrícula: del divendres 7 d’octubre al dimarts 18 d’octubre, de 9 a 14 h i 

de 15 a 20 h de dilluns a dijous i de 9 a 14 h i de 15 a 19 h el divendres. La matrícula 

es fa presencial a la Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4. 

Hi ha places limitades. 

 

Preu de l’examen: 

• multinivell d’anglès: 162 € 

• B1 d’alemany, francès i italià: 86 € 
 
Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen: un cop formalitzada la 
matrícula, l’examinand ha de reservar dia i hora per a les diferents parts de la prova. El 
període de reserva d’hores és del 21 al 25 d’octubre. 
 

Resultats  

Els resultats s’enviaran per correu electrònic als examinands el dia 14 de novembre, i 
s’enviarà també una còpia dels resultats, en forma de llista, a Relacions Internacionals 
i a les oficines d’intercanvi, aquell mateix dia. 
 

Certificats 

Els examinands rebran el seu certificat per correu electrònic a partir de dijous 17 de 
novembre.   
 
 

 



 
 

2. Exàmens a demanda 
 

UAB Idiomes Campus organitza exàmens a demanda d’anglès, alemany i francès per 

a aquelles persones que necessiten acreditar els seus coneixements de llengua i no 

poden esperar a examinar-se en una de les convocatòries convocades i publicades. 

En el cas de l’anglès, el Servei de Llengües ofereix un examen multinivell que permet 

acreditar des del nivell B1 fins al nivell C1 del  MECR. Per fer l’examen multinivell 

d’anglès a demanda cal fer una reserva a través del nostre web.  

En el cas de l’alemany i del francès, els exàmens són d'un nivell concret i, per tant, la 

persona interessada ha d’indicar de quin nivell del MECR es vol examinar. La persona 

interessada cal que enviï un correu a avaluacio@uab.cat amb la informació següent: 

1. Nom complet i DNI. 

2. Data per a la qual necessita el certificat. 

3. Setmana durant la qual vol fer l’examen. 

4. El nivell del qual es vol examinar. 

La Unitat d’Avaluació i Certificació del Servei de Llengües respondrà a la persona 

interessada per comunicar-li si és possible fer l’examen, el cost i la proposta de dia i 

hora de l’examen. La persona sol·licitant cal que confirmi les dates i formalitzi la 

matrícula a la Secretaria del Servei de Llengües. El pagament de la matrícula s’ha 

d'efectuar abans de fer la primera prova de què consti l’examen. 

Es necessiten un mínim de tres dies laborables entre la realització de l’examen i el 

lliurament del certificat de nivell, que es fa a través del correu electrònic. L’examen a 

demanda té un preu superior a l’examen de la convocatòria programada (els preus estan 

publicats al web). 

Atenció: durant la convocatòria dels exàmens de Mobilitat, el Servei no acceptarà fer 

exàmens a demanda. 

 

3. Convocatòries programades 2022 
 

El Servei de Llengües també ofereix convocatòries d’exàmens d’anglès, alemany, 

francès i italià el setembre del 2022 (del 8 al 12 de setembre). Consulteu el web per 

més informació sobre dates, preus i matrícula. 

 

 

ES RECOMANA a tots els alumnes de la UAB que vulguin anar a estudiar a una 

universitat estrangera que consultin els requisits de llengua de la universitat de destí 

(“language requirements”). 

http://www.bookeo.com/serveidellengues
mailto:avaluacio@uab.cat
https://www.uab.cat/web/uab-idiomes-campus/certificats-i-examens/angles-1345813062568.html

