VALORACIÓ DEL CONEIXEMENT D’IDIOMA EN EL PROCÉS
D’ADJUDICACIÓ DE PLACES DELS PROGRAMES DE MOBILITAT PER A
PRÀCTIQUES

REQUISITS GENERALS PER A ERASMUS+ PRÀCTIQUES I UAB EXCHANGE PROGRAMME
TRAINEESHIPS:
El propòsit d’aquesta mesura és estimular i reconèixer el coneixement d’idiomes estrangers per
part dels alumnes de la UAB, com a actiu estratègic per a la internacionalització de la UAB,
d’acord amb el valors recollits en el seu Pla de Llengües (2016-2020). També establir els criteris
de valoració d’aquest coneixement per a la participació en programes d’intercanvi amb entitats
estrangeres.
Partint de la consideració de l’anglès com a llengua més estesa de la comunitat acadèmica
internacional, tal com queda recollit en el Pla de Llengües de la UAB (2016-2020), la certificació
de nivell de coneixement d’anglès serà valorat en totes les sol·licituds. El nivell mínim que donarà
puntuació addicional serà l’equivalent a un nivell B1 del Marc Europeu Comú de
Referència (MECR) per a les Llengües, d’acord amb l'annex X de la Normativa de la UAB
aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel
RD 1393/2007. La valoració del coneixement d’idioma tindrà una puntuació addicional
màxima de 2 punts. La valoració dels certificats presentats es farà en base als criteris fixats a la
graella següent:
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Si l’estudiant presenta certificats que acreditin el nivell de coneixement de més d’un idioma i
que estiguin relacionats amb la destinació triada, les puntuacions s’acumularan, fins arribar al
màxim de 2 punts (per exemple, si un estudiant que sol·licita com a destinació una universitat,
empresa o institució de parla alemanya presenta un certificat de B2 d’anglès i un de B1
d’alemany, li correspondria una puntuació de 1,5 punts).
Aquells estudiants que hagin cursat el batxillerat en una altra llengua i que disposin del
corresponent títol oficial de secundària, se’ls valorarà amb 1,5 punts el coneixement de l’idioma
que correspongui.
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