Servei de Llengües
Unitat d'Avaluació i Certificació

Tarifes 2020-2021
TEST DE NIVELL PER ACCEDIR ALS CURSOS DEL SERVEI DE
LLENGÜES
TOTS ELS IDIOMES
GRATUÏTES

ADMINISTRACIÓ I CORRECCIÓ DE
PROVES DE DETECCIÓ DE NIVELL
BASADES EN SIMTEST (ALEMANY, ANGLÈS, ESPANYOL i FRANCÈS...)
Nombre de proves
Preu per paquet
1
100
840,00 €
101
500
850,00 €
501
1000
900,00 €
1001
2000
1.000,00 €
2001
3000
1.200,00 €
3001
4000
1.500,00 €
4001
5000
1.900,00 €
5001
6000
2.400,00 €
6001
7000
2.800,00 €
7001
8000
3.500,00 €
8001
9000
4.300,00 €
9001
10000
5.200,00 €
10001 >10000
6.200,00 €

CBT
Preu per ús
Preu part Oral Preu Redacció
3,30 €
3,20 €
3,10 €
3,00 €
2,90 €
2,80 €
21,59 €
21,59 €
2,70 €
2,60 €
2,50 €
2,40 €
2,30 €
2,20 €
2,10 €

Comprensió oral assistida per ordinador - Anglès
Import de les parts
Nombre de proves
1 a 100
101 a 250
251 a 450
451 a 700
701 a 1000
a partir de 1001

L-CAT - preu per prova
12,41 €
11,30 €
10,28 €
9,35 €
8,51 €
7,75 €

*La prova de comprensió oral no es pot administrar per si sola, sempre ha d'anar lligada a una prova de CBT.

ALTRES IDIOMES (proves sense suport informàtic)
Escrit (selecció múltiple + redacció)
Oral (entrevista)
Escrit i oral

32,39 €
21,59 €
51,28 €

Tarifes sense IVA

Temps mínim per a la correcció de proves escrites: 5 dies laborables fins a un
màxim de 50 proves, 1 dia laborable més per cada 10 proves o fracció.
Hi haurà un 30 % de recàrrec d'urgència per a les proves que s'hagin d'elaborar i/o corregir en
menys temps

MANTENIMENT DE SESSIONS SIMTEST I GESTIÓ DELS RESULTATS*
Creació de sessions**
Tipologia de sessió
Sessió oberta
Sessió tancada

10,60 €
26,51 €

** Aquest cost inclou la creació del perfil de consultor per visualitzar el resultats.

Gestió de l'accés i registre d'usuaris
Concepte
Només tramesa info sessió Responsable***
Tramesa personalitzada d'informació (per usuari)
Gestió d'incidències no imputables al SdL (per usuari)

- €
0,31 €
0,38 €

*** Inclòs en la creació de sessió

Gestió i tramesa de resultats
Nombre de proves
1 a 100
101 a 250
251 a 450
451 a 700
701 a 1000
a partir de 1001

*

€ / sessió
50,79 €
63,48 €
76,18 €
88,88 €
101,57 €
114,27 €

Costos no aplicables als centres/àrees/serveis/departaments... propis de la UAB

En el supòsit que calgui incloure una gestió no contemplada en aquestes tarifes, es repercutirà en el pressupost el nombre d'hores de desenvolupament i gestió
administrativa, que es determinaran en funció de les característques de la demanda. El preu es calcularà en funció del cost hora del col·lectiu implicat en el
desenvolupament o la realització de les tasques acordades.

Servei de Llengües
Unitat d'Avaluació i Certificació

Tarifes 2020-2021
ELABORACIÓ, ADMINISTRACIÓ I CORRECCIÓ
DE PROVES D'IDIOMES
Elaboració
Expressió oral
Expressió escrita
Comprensió oral
Guió
Edició i enregistrament
Elaboració de l'exercici
Comprensió escrita
Gramàtica i lèxic (GiL)

105,37 €
82,52 €

per cada 10 examinands o fracció
per cada tasca

105,37 €
63,48 €
79,34 €
132,05 €
203,13 €

per cada exercici
per cada exercici
per cada exercici
per cada exercici
per cada 50 ítems o fracció

Administració
Escrit (expressió escrita, comprensió oral i escrita)
Oral (inclou correcció)

8,72 € càrrec mínim:
41,08 € càrrec mínim:

151,94 €
182,33 €

20,95 €
0,91 € càrrec mínim:

90,63 €

Correcció
Escrit (expressió escrita, comprensió oral i escrita i GiL)*
Pautes per a autocorrecció i plantilla (per ítem)

* El preu de correció de la prova escrita s'ha calculat considerant només 1 tasca d'expressió escrita.
Per cada tasca extra cal afegir-hi 10 € per prova corregida
Tarifes sense IVA

Temps mínim per a l'elaboració de proves d'idiomes: 10 dies laborables
Temps mínim per a la correcció de proves escrites: 5 dies laborables fins a un
màxim de 50 proves, 1 dia laborable més per cada 10 proves o fracció
Hi haurà un 30 % de recàrrec d'urgència per a les proves que s'acordin elaborar i/o corregir en
menys temps

EXÀMENS PER ACREDITAR EL NIVELL ASSOLIT**
ALEMANY, FRANCÈS, ITALIÀ, ESPANYOL
Convocatòria programada
Import total*
Alumnat i personal UAB
Comunitat Universitària Vinculada
Persones externes

83,00 €
91,80 €
108,00 €

Examen puntual a demanda
Alumnat i personal UAB
Comunitat Universitària Vinculada
Persones externes

124,00 €
138,55 €
163,00 €

ANGLÈS
Convocatòria multinivell programada
Alumnat i personal UAB
Comunitat Universitària Vinculada
Persones externes

156,00 €
165,75 €
195,00 €

Prova multinivell puntual a demanda i examen de nivell C2
Alumnat i personal UAB
Comunitat Universitària Vinculada
Persones externes
*

174,00 €
184,45 €
217,00 €

L'import total és el preu de l'examen més les taxes de gestió administrativa (40 €)

EXÀMENS INTERUNIVERSITARIS
CATALÀ (proves CIFALC**)
Alumnat i personal UAB
Persones externes i altres col·lectius

50,00 €
75,00 €

EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS
El Servei de Llengües es reserva el dret d'aplicar la tarifa per l'emissió de certificats i duplicats aprovada pel Consell Social per al
curs 2019-2020.

** L'import de les proves es cobra en el cas de matrícula extraordinària i també quan l'examen
acreditatiu no està inclòs al preu del curs.
El PDI de la UAB gaudeix d'una subvenció del 100% de l'import d'inscripció a la prova de
suficiència.
Les tarifes de les proves CIFALC les estableix la mateixa comissió interuniversitària. En aquest
document s'indica la tarifa proposada per al curs 2020-2021, amb el benentès que si hi ha un acord
interuniversitari que les modifiqui, caldrà actualitzar-les.

En el supòsit que calgui incloure una gestió no contemplada en aquestes tarifes, es repercutirà en el pressupost el nombre d'hores de desenvolupament i
gestió administrativa, que es determinaran en funció de les característques de la demanda. El preu es calcularà en funció del cost hora del col·lectiu
implicat en el desenvolupament o la realització de les tasques acordades.

