
 

 

ACLARIMENTS AL COMUNICAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA SOBRE EL REQUISIT 

D’ACREDITACIÓ EN TERCERES LLENGÜES (de 19 de juliol de 2017) 

 

1. Exigència del nivell d’una tercera llengua per als estudiants de grau 

1.1 Els estudiants de la UdL amb inici d’estudis de grau els cursos 2014-2015, 2015-2016, 

2016-2017 i 2017-2018, hauran d’acreditar, en acabar els seus estudis, el nivell B1 d’una 

tercera llengua, d’acord amb l’article 6 de la Normativa de terceres llengües als estudis 

de grau de la UdL (acord 215/2017, del Consell de Govern de 19 de juliol de 2017). 

1.2 En el supòsit que aquests estudiants acreditin el nivell B2 d’una tercera llengua, 

aquest fet es farà constar en el seu SET (Suplement Europeu al Títol), tal i com es va 

acordar a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (9 de juliol del 2017). 

2. Possibilitat de reconeixement de la Matèria Transversal en relació amb l’acreditació del 

B2 

2.1. Els estudiants que varen iniciar els estudis de grau els cursos 2014-2015, 2015-2016 

i 2016-2017, si acrediten el nivell B2 d’una tercera llengua abans que finalitzi el curs 

2018-2019, podran reconèixer aquesta certificació, sense cap cost, com crèdits de 

Matèria Transversal. 

2.2, Els estudiants afectats podran realitzar aquest reconeixement a les secretaries dels 

centres, mitjançant la presentació de document acreditatiu (veure taules de certificats 

vàlids a la web de l’Institut de Llengües), en el termini que cada centre (Facultat o 

Escola) estableixi. 

2.3. En relació amb estudiants que estiguin en disposició d’optar a aquest 

reconeixement i tinguin o optin a beca general del Ministeri, cal tenir en compte els 

següents aspectes:  

a) Els estudiants que matriculin els últims crèdits de la titulació i vulguin reconèixer 

l’acreditació del nivell B2 com a matèria transversal, no estaran obligats a matricular 

els 60 crèdits per optar a la beca completa. 

b) Els estudiants d’altres cursos també amb beca, se’n podran beneficiar d’aquest 

mateix fet, quan matriculin l’últim curs o els últims crèdits de la titulació. 

Mentrestant, hauran de matricular els 60 crèdits, si volen optar a beca completa. 
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