
 

 
COMUNICAT DE LA UdL EN RELACIÓ AL REQUISIT D’ACREDITACIÓ EN 

TERCERES LLENGÜES PER ALS ESTUDIANTS DE GRAU 

 

En referència a l’exigència de l’acreditació del nivell B2 d’una tercera llengua (anglès, 

francès, alemany i italià), per als estudiants que van iniciar estudis de grau el curs 

2014-2015 i següents, d’acord amb l’article 211 de la Llei 2/2014, així com a l’Acord de  la 

Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, del 22 de juny de 2017, que insta al Govern 

de Catalunya a sol·licitar una moratòria de 4 anys a la Llei citada, aplicable a partir del curs 

2018-2019, la Universitat de Lleida manifesta: 

1. Que durant els últims anys, la Universitat de Lleida, des de diferents àmbits (Servei 

de gestió acadèmica, Servei d’informació i orientació universitària, Institut de 

llengües, Centres propis i adscrits, Consells d’estudiants i Rectorat), ha dut a terme 

una política d’incentivació i motivació cap als estudiants, per tal de fer-los conscients 

de la necessitat de millora lingüística; important, no per derivar d’una llei, sinó pel seu 

desenvolupament com a professionals i ciutadans d’una societat multilingüe i 

globalitzada, que ha de comportar, en definitiva, un notable increment de les seves 

possibilitats d’inserció laboral i professional. Aquest esforç, realitzat pel conjunt de la 

UdL, s’ha concretat en la realització de diagnosis entre l’estudiantat, la convocatòria 

d’ajuts propis per a l’acreditació i la formació en llengües, així com en una important 

tasca de difusió i informació entre el nostre estudiantat en relació amb els 

mecanismes d’acreditació oficial, els cursos de formació disponibles i els ajuts propis 

i externs destinats a facilitar l’acompliment del requeriment. 

2. Que l’Acord de la Junta del CIC del 22 de juny passat conté, a més de la moratòria 

de 4 anys, la inclusió al Suplement Europeu al Títol (SET) dels estudiants que el curs 

2017-2018 i següents acreditin estar en possessió del nivell B2 en qualsevol de les 4 

llengües indicades més amunt, un compromís que pretén compensar en certa 

mesura aquells estudiants que s’han esforçat en assolir aquest nivell d’acord amb els 

criteris que marcava la Llei 2/2014.  

3. Que la UdL ha procedit a modificar la Normativa de Terceres Llengües als Graus (per 

acord de Consell de Govern de 19 de juliol de 2017), adaptant-la a la nova situació, 

de manera que l’acreditació en coneixement de terceres llengües a exigir a 

l’estudiantat de la Universitat de Lleida a la fi dels seus estudis de grau, serà del 

nivell B1, mentre es mantingui la moratòria; és a dir, per als estudiants que havent 



 

iniciat estudis de grau a partir del curs 2014-2015, els acabin entre els cursos 2017-

2018 i 2020-2021.  

4. Que vol recompensar els estudiants de la Universitat de Lleida que han fet l’esforç en 

els darrers anys, i per tant, a aquells que van iniciar estudis de grau els cursos 
2014-2015 i 2015-2016 i que els acabin els cursos 2017-2018 i 2018-2019, i que 

acreditin haver obtingut el nivell B2, se’ls concedirà el reconeixement de la Matèria 

Transversal per un valor de 6 crèdits, sense cap tipus de cost, en presentar 

l’acreditació del nivell B2 en llengua anglesa, francesa, alemanya o italiana.  

5. Que considera que, amb lleis o sense, l’esforç en millorar les competències 

idiomàtiques de l’estudiantat tant per part de la institució com dels propis estudiants 

ha de seguir produint-se per tal d’assegurar uns titulats i titulades en situació 

d’afrontar amb èxit els reptes que la societat multilingüe presenta avui dia. 

 

 

Lleida, 19 de juliol de 2017 
 

 


