OPCIONS PER A L’ALUMNAT DE MOBILITAT

1. Convocatòries extraordinàries per a l’alumnat de mobilitat
El Servei de Llengües 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.
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.
Aquesta convocatòria té un màxim de 70 places.
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 faran entre el 28 d’octubre i el 5 de novembre.
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 8 d’octubre al dimarts 19 d’octubre de 9 a 14 h i
de 15 a 19 h.
Hi ha places limitades.
Matrícula a distància mitjançant sol·licitud de matrícula que es publicarà al Web
del Servei de Llengües a l’apartat de Certificats i Exàmens.
Preu de l’examen:
Preu de l’examen multinivell d’anglès: 156 €
Preu de l’examen B1 d’alemany, francès o italià: 83 €
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 22 al 26 d’octubre.
Resultats
Els resultats s’enviaran per correu electrònic als examinands el dia 15 de novembre, i
s’enviarà també una còpia en format llistat dels resultats aquest mateix dia a Relacions
Internacionals i a totes les oficines d’intercanvi.
Certificats
Els examinands podran recollir el seu certificat al Servei de Llengües a partir del
dimarts 17 de novembre.

2. Exàmens a demanda

UAB Idiomes Campus organitza exàmens a demanda d’anglès, alemany, francès i
espanyol per a aquelles persones que necessitin acreditar els seus coneixements de
llengua i no puguin esperar a examinar-se en una convocatòria regular.
En el cas de l’anglès, UAB Idiomes Campus ofereix un examen multinivell que permet
acreditar des del nivell B1 fins al nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
les llengües (MERC). Per fer un examen multinivell d’anglès a demanda cal fer una
reserva a través del nostre web.
En el cas de l’alemany, el francès o l’italià, els exàmens són uninivell i, per tant, la
persona interessada ha d’indicar de quin nivell concret 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. En el cas d’alemany, francès i italià també cal indicar el nivell del qual
s’examina.
La Unitat d’Avaluació i Certificació contactarà amb 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 de fer efectiu abans de fer la
primera prova de què consti l’examen.
Es necessiten un mínim de tres dies laborals entre la realització de l’examen i el
lliurament del certificat.
L’examen a demanda té un preu superior al de la matrícula d’examen de la convocatòria
programada.
Atenció: Durant la convocatòria de Mobilitat no es gestionaran exàmens a demanda.

3. Convocatòries programades 2021
El Servei de Llengües també ofereix convocatòries d’aquestes llengües el setembre
2021 (del 9 al 13 de setembre).

