Certifica idiomes a la UB
El coneixement d’idiomes és clau per a qualsevol estudiant universitari: parlar llengües
afavoreix la mobilitat per estudiar o trobar feina tant aquí com a l’estranger. Per això, la
certificació ha anat adquirint cada cop més importància durant els últims anys.
Davant aquesta realitat, la Universitat de Barcelona vol incorporar la certificació d’idiomes
a l’expedient acadèmic dels estudiants. Tramitar-ho és molt senzill. Només cal que
l’estudiant que ja tingui un nivell B2 o superior, el porti a la secretaria de la seva facultat
per incorporar-lo a l’expedient. D’aquesta manera, constarà en tots els certificats que
demani i, sobretot, en el suplement europeu al títol (SET). El SET és el document que
acompanya el títol universitari oficial amb la informació unificada per a tot Europa sobre
els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell
de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. Adjuntat al currículum d’un
estudiant, certifica oficialment els seus estudis i els seus coneixements d’idiomes, i facilita
l’admissió en altres universitats per cursar estudis de postgrau, obtenir beques i fer
pràctiques internacionals.
Per ampliar-ne la informació, consulteu l’apartat «Tens un certificat?» del portal Aprèn
llengües a la UB.
I si no es té un certificat d’idiomes?
En el cas que l’estudiant no tingui cap certificat d’idiomes, la UB, a través de l’Escola
d’Idiomes Moderns (EIM), posa al seu abast diferents mecanismes per acreditar els
coneixements d’una llengua: pot fer un curs d’idiomes i obtenir un certificat acreditatiu de
nivell, o fer directament una prova d’acreditació.
L’oferta de l’EIM inclou cursos per aprendre fins a dinou idiomes, en modalitat presencial,
semipresencial i en línia. En el cas de l’anglès, l’EIM ofereix la possibilitat de fer la prova
de nivell en línia, i també disposa d’un servei d’assessorament personalitzat i presencial
amb el professorat de l’Escola per als alumnes d’alemany, anglès i francès.
Els cursos d’acreditació d’anglès permeten a l’alumne certificar el nivell en quaranta hores
(de l’A2 fins al C1.2), i es poden fer de manera presencial i semipresencial. Continuant amb
l’anglès, l’EIM ofereix cursos de preparació per als exàmens de Cambridge English (nivells
First, Advanced i Proficiency), tant en modalitat presencial com semipresencial, així com la
possibilitat de fer aquests exàmens oficials al mateix centre.
Al llarg de l’any, també convoca proves d’acreditació d’altres certificats. Entre aquests,
destaquen el Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya (CLUC) —certificat
oficial realitzat i expedit per les dotze universitats catalanes i reconegut per la CRUE—, les
acreditacions per a beques de mobilitat, el certificat de rus TORFL, el prestigiós certificat
d’alemany del Goethe-Institut, o el DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) de
l’Institut Francès.

Ajuts i beques
El pagament de la matrícula pot ser fraccionat i amb diverses opcions depenent del curs. Hi
ha tarifa reduïda i especial per als membres de la comunitat UB (estudiants, PAS i PDI), per
als estudiants dels centres adscrits a la UB, per als membres d’Alumni UB i per a l’alumnat
de la Universitat Politècnica de Catalunya (gràcies a un acord entre les dues universitats). A
més, la UB, mitjançant el sistema de beques bkUB, i la Generalitat de Catalunya, a través
del programa PARLA3, posen a disposició de l’alumnat universitari ajuts destinats a
sufragar el cost dels cursos d’anglès, alemany, italià o francès per assolir el nivell B2.
Per a més informació, consulteu el portal Aprèn llengües a la UB.

