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Més informació:

La secretaria del teu centre o...

www.udl.cat/B2

Acreditació d’una tercera llengua

Els estudiants que inicieu els estudis universitaris de grau en una universitat catalana, provi-
nents del batxillerat (amb PAU) o dels cicles formatius de grau superior, haureu d’acreditar, en 
acabar els estudis, el coneixement d’una tercera llengua d’entre les establertes en les proves 
per a l’accés a la universitat.

Qui estableix aquest requisit?
Aquesta acreditació està establerta en la Llei 1/2018, 

del 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic (DOGC 7615, de 9 de maig).

Com has 
d’acreditar el 

B2?
Mitjançant algun dels 

procediments que pots 
trobar a www.udl.cat/B2

Quines 
llengües pots 

acreditar?
Alemany, anglès, francès 

o italià, les llengües esta-
blertes en les proves per a 
l’accés a la universitat.

Quan has de fer 
l’acreditació?

Abans de sol·licitar el títol 
de grau. I si ja tens un certi-
ficat acreditatiu del nivell B2 
o superior, fes-lo arribar a la 
secretaria del teu centre.

Hi ha ajuts per obtenir 
el nivell B2?

A www.udl.cat/B2 trobaràs informa-
ció dels ajuts als quals pots accedir 
per obtenir un certificat o fer cursos 
d’alemany, anglès, francès o italià.

Pots obtenir el B2 a la UdL?
La Universitat de Lleida, a través de l’Escola 

d’Idiomes, t’ofereix cursos d’idiomes de diferents 
nivells i organitza proves per lliure perquè puguis 
assolir el nivell requerit.

Quin nivell de 
coneixements s’ha 

d’acreditar?
El nivell B2 del Marc europeu 

comú de referència per a les llen-
gües (MECR) del Consell d’Europa.

Ajuts amb acreditació
Tens ajuts de la UdL, si acredites els nivells C1 i C2.  

Informa’t a : http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/
ajuts-tercera-llengua/ 

http://www.udl.cat/B2

