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DOCUMENT

1.- SERGI TORNER CASTELLS (SIG) (Vicerector d’Ordenació Acadèmica), 01/03/2022 12:00

Atès el que estableix la Disposició addicional de la Normativa de reconeixement
acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau, aprovada per
Acord del Consell de Govern de 26 de gener del 2009, modificat pels acords del Consell
de Govern d’11 de març, de 6 de maig del 2015, de 21 de febrer, de 30 de maig, de 4 de
juliol del 2018, de 9 de desembre del 2020, de 23 de febrer del 2022 i que autoritza al
vicerector o vicerectora competent en matèria de promoció lingüística per actualitzarne els annexos i incorporar-hi, si escau, altres llengües, d’acord amb el que preveu
l’article 3 de la mateixa normativa;

HE RESOLT
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1. Actualitzar els annexos de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits
per aprenentatge de llengües en els estudis de grau, aprovada per Acord del
Consell de Govern de 26 de gener del 2009, modificat pels acords del Consell de
Govern d’11 de març, de 6 de maig del 2015, de 21 de febrer, de 30 de maig, de
4 de juliol del 2018, de 9 de desembre del 2020 i de 23 de febrer del 2022.
2. Determinar que aquests annexos entrin en vigor a partir de la data de publicació
d’aquesta resolució. S’aplicaran amb efecte retroactiu, des de l’inici del curs
acadèmic 2021-2022, en cas que impliquin un benefici per a l’estudiant.
3. Ordenar la seva publicació en substitució dels actualment vigents.

Vicerector d’Ordenació Acadèmica
P.D. Resolució del Rector de 31.05.2021
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