Acreditació de coneixements lingüístics d’una tercera llengua als estudis de grau (requisit
B2). Superació del requisit per mitjà de vies alternatives a la presentació d’un certificat
oficial d’idiomes
Els estudiants que van accedir als estudis de grau a partir del curs 2018-2019 han d’acreditar,
per graduar-se, un nivell equivalent al B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR)
d'anglès, alemany, francès o italià, tal com estableix la Llei 1/2018, de 8 de maig. L’acreditació
d’aquest nivell equivalent al B2 és imprescindible per obtenir el títol de grau i aquest requisit
està incorporat a les memòries de verificació de totes les titulacions de grau de la UPF.
En previsió que sigui oportú que s’introdueixi una certa flexibilització en les formes d’acreditació
del requisit, més enllà de la forma preferent que continua essent el certificat de nivell d’idioma,
mentre es mantingui el marc normatiu vigent l’Acord del Consell de Govern de la Universitat
Pompeu Fabra 24 de febrer de 2021 permet que els estudiants puguin sol·licitar que es consideri
satisfet el requisit si poden demostrar que tenen els coneixements i competències que estableix
la Llei 1/2018.
El Consell Interuniversitari de Catalunya ha aprovat en data 26 de març de 2021 un acord, per
mitjà del qual proposa flexibilitzar les vies que permetin demostrar els coneixements i
competències en terceres llengües. L’acord proposa complementar amb altres vies i sistemes
alternatius més enllà de la forma actual d’acreditació prevista per la Llei 1/2018, que està
limitada a la via amb certificats oficials de nivell d’idiomes. Tal com preveu l’acord, algunes
opcions podrien ser les següents:
-

-

Haver cursat i superat un mínim de 9 crèdits ECTS d’assignatures impartides
íntegrament en una tercera llengua, de qualsevol tipus, en què l’avaluació s’hagi fet en
aquesta llengua.
Elaborar, defensar i superar el treball de fi de grau en una tercera llengua.
Haver fet una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa
de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una
tercera llengua, dins un estudi universitari oficial, i haver obtingut un mínim de 9 crèdits
ECTS. En el cas que l’estada inclogui activitats d’avaluació, cal que s’hagin fet en aquesta
tercera llengua.

Atès que cal establir la forma com els estudiants podran sol·licitar la superació del requisit B2
per mitjà de vies alternatives a la presentació d’un certificat oficial d’idiomes,
RESOLC
-

-

-

La sol·licitud de superació del requisit B2 per mitjà de vies alternatives a la presentació
d’un certificat oficial d’idiomes, l’ha de fer l’estudiant. A la sol·licitud ha d’especificar la
via alternativa a l’acreditació per mitjà de certificats amb la qual demostra el
coneixement suficient d’una tercera llengua. Si escau, a la sol·licitud ha d’adjuntar la
documentació justificativa necessària.
El Servei de Gestió Acadèmica establirà el procediment mitjançant el qual es
gestionaran les sol·licituds dels estudiants, tant dels centres integrats com dels centres
adscrits de la UPF, i el comunicarà a les secretaries i unitats de gestió acadèmica
corresponents.
Abans de l’inici de cada trimestre, els centres han de publicar a la seva web les
assignatures que seran impartides i avaluades en una tercera llengua i faran arribar al

-

-

-

-

Servei de Gestió Acadèmica la llista corresponent. Aquesta llista ha d’incloure només les
assignatures que efectivament s’impartiran i s’avaluaran en una tercera llengua, així
com la identificació de la tercera llengua i el nombre de crèdits de cada assignatura. La
llista s’ha d’actualitzar trimestralment per tal que els estudiants coneguin amb
anticipació les assignatures i el nombre de crèdits que potencialment poden computar
als efectes de superar el requisit B2.
Al final de cada trimestre, els centres han de fer arribar al Servei de Gestió Acadèmica
la llista d’estudiants que han elaborat, defensat i superat el TFG en una tercera llengua.
La forma per acreditar assignatures cursades i avaluades en intercanvis internacionals
de mobilitat és un document de conformitat del coordinador de mobilitat del centre que
inclogui les assignatures i crèdits que l’estudiant ha cursat i superat en una tercera
llengua, que l’estudiant ha d’incloure a la sol·licitud. En el cas de les pràctiques externes
fetes íntegrament en una tercera llengua, la forma per acreditar-ho és un document de
conformitat del tutor de pràctiques del centre, juntament amb una còpia del conveni
de cooperació corresponent, que l’estudiant ha d’incloure a la sol·licitud.
Al final de cada trimestre, el vicerector competent en matèria de docència dictarà una
resolució unitària amb la identificació dels estudiants que han superat el requisit
d’acreditació d’una tercera llengua per mitjà de vies alternatives a l’acreditació
ordinària.
La superació del requisit B2 per vies alternatives a l’acreditació per mitjà de certificats
no permet ni el reconeixement de crèdits per aprenentatge de llengües, ni la constància
al Suplement Europeu al Títol, ni la incorporació a l’expedient del mínor en
Plurilingüisme.
Als efectes exclusivament de gestió de l’expedient acadèmic de l’estudiant, la superació
del requisit B2 per mitjà de vies alternatives al certificat constarà com a exempció.
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