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EL
DE
LA
DE

EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D´ALACANT, EN LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE JUNY DE 2018, VA APROVAR
PER UNANIMITAT EL

EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, EN
LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2018, APROBÓ
POR UNANIMIDAD EL

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PEL QUAL S'ESTABLEIXEN ELS
CERTIFICATS DE CONEIXEMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES DE
LA UNIVERSITAT D'ALACANT I LES EQUIVALÈNCIES D'ALTRES
TÍTOLS, DIPLOMES I CERTIFICATS

ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL CUAL SE
ESTABLECEN LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTO DE
LENGUAS EXTRANJERAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y LAS
EQUIVALENCIAS DE OTROS TÍTULOS, DIPLOMAS Y CERTIFICADOS

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La finalitat d'aquesta normativa és regular l'acreditació de
coneixement de llengües estrangeres dins de la Universitat d'Alacant.

La finalidad de esta normativa es regular la acreditación de
conocimiento de lenguas extranjeras dentro de la Universidad de
Alicante.

Article 2. Acreditació de llengües estrangeres

Artículo 2. Acreditación de lenguas extranjeras

Els certificats de coneixement de llengües estrangeres que expedeix la
Universitat d'Alacant són els següents:

Los certificados de conocimiento de lenguas extranjeras que expide la
Universidad de Alicante son los siguientes:

1. Els certificats dels cursos d'AULAS de la Universitat d'Alacant.

1. Los certificados de los cursos de AULAS de la Universidad de
Alicante.

2. Els certificats d'ACLES de la Universitat d'Alacant.

2. Los certificados de ACLES de la Universidad de Alicante.

3. Els certificats d'exàmens de B1 del Centre Superior d'Idiomes (CSI)
de la Universitat d'Alacant fins al 31 de desembre de 2013.

3. Los certificados de exámenes de B1 del Centro Superior de Idiomas
(CSI) de la Universidad de Alicante hasta el 31 de diciembre de 2013.

Es consideren equivalents a tots els efectes els certificats, títols i
diplomes que s'especifiquen en l'annex I d'aquest Acord.

Se consideran equivalentes a todos los efectos los certificados, títulos
y diplomas que se especifican en el anexo I de este Acuerdo.

A més, exclusivament per a l'avaluació del treball de fi de grau i per a
l'accés a programes de mobilitat d'estudiants, la Universitat d'Alacant
reconeix les assignatures de llengües i les equivalències recollides en
l'annex II. Aquest reconeixement no comporta l'expedició de cap
certificat.

Además, exclusivamente para la evaluación del trabajo de fin de grado
y para el acceso a programas de movilidad de estudiantes, la
Universidad de Alicante reconoce las asignaturas de lenguas y las
equivalencias recogidas en el anexo II. Este reconocimiento no
conlleva la expedición de ningún certificado.

Article 3. Òrgan competent

Artículo 3. Órgano competente

El Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües és l'òrgan competent per
a aplicar el reconeixement de les competències lingüístiques,
desplegar aquesta normativa i fer-ne el seguiment.

El Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Lenguas es el órgano
competente para aplicar el reconocimiento de las competencias
lingüísticas, desarrollar esta normativa y hacerle seguimiento.

Article 4. Unitat administrativa de suport

Artículo 4. Unidad administrativa de apoyo

El Servei de Llengües és la unitat administrativa de gestió de
l'acreditació de competències lingüístiques en valencià i altres

El Servicio de Lenguas es la unidad administrativa de gestión de la
acreditación de competencias lingüísticas en valenciano y otras

1

Documento generado automáticamente el día 03/07/2018 11:54:47. Este documento consta de 2 páginas.
Document generat automàticament el dia 03/07/2018 11:54:47. Aquest document consta de 2 pàgines.
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4777.pdf

BOUA - Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant
BOUA - Boletín Oficial de la Universidad de Alicante

3 de juliol de 2018
3 de julio de 2018

llengües, compta amb l'assessorament del Grup de Treball
d'Acreditació i Capacitació en Llengües de la Comissió de Política
Lingüística i té les funcions següents:

lenguas, cuenta con el asesoramiento del Grupo de Trabajo de
Acreditación y Capacitación en Lenguas de la Comisión de Política
Lingüística y tiene las funciones siguientes:

a) Determinar les equivalències entre els nivells i altres certificacions
lingüístiques, com també els procediments de reconeixement intern
que se'n deriven.

a) Determinar les equivalencias entre los niveles y otras certificaciones
lingüísticas, así como los procedimientos de reconocimiento interno
que se derivan.

b) Interpretar i resoldre aquelles qüestions acadèmiques o
administratives que no preveu aquesta normativa .

b) Interpretar y resolver aquellas cuestiones
administrativas que no recoge esta normativa .

Article 5. Procediment per al reconeixement dels certificats i titulacions
de nivell de llengua d'altres administracions i organismes d'acreditació

Artículo 5. Procedimiento para el reconocimiento de los certificados y
titulaciones de nivel de lengua de otras administraciones y organismos
de acreditación

Per al reconeixement d'altres títols o certificacions oficials diferents
dels que apareixen en l'annex II d'aquesta normativa , caldrà adreçar
una sol·licitud al Servei de Llengües.

Para el reconocimiento de otros títulos o certificaciones oficiales
diferentes de los que aparecen en el anexo II de esta normativa ,
habrá que dirigir una solicitud al Servicio de Lenguas.

Disposició derogatòria

Disposición derogatoria

Queda derogada la Normativa de la Universitat d'Alacant per a
l'acreditació interna de competències lingüístiques en valencià i altres
llengües aprovada pel Consell de Govern el 23 de març de 2015,
publicada en el BOUA del 27 de març, y modificada pel Consell de
Govern el 28 de setembre de 2015, publicada en el BOUA del 2
d'octubre.

Queda derogada la Normativa de la Universidad de Alicante para la
acreditación interna de competencias lingüísticas en valenciano y
otras lenguas aprobada por el Consejo de Gobierno el 23 de marzo de
2015, publicada en el BOUA del 27 de marzo, y modificada por el
Consejo de Gobierno el 28 de septiembre de 2015, publicada en el
BOUA del 2 de octubre.

Queda derogada la taula d'equivalències de la Universitat d'Alacant
per a l'acreditació de competències lingüístiques en llengües
estrangeres publicada en el BOUA del 10 d'abril de 2017.

Queda derogada la tabla de equivalencias de la Universidad de
Alicante para la acreditación de competencias lingüísticas en lenguas
extranjeras publicada en el BOUA del 10 de abril de 2017.

Disposició final

Disposición final

Aquesta norma entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el
BOUA.

Esta norma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
BOUA.

Annexos

Anexos

Annex I. Taula d'equivalències de certificats de llengües estrangeres
de la Universitat d'Alacant.

Anexo I. Tabla de equivalencias de certificados de lenguas extranjeras
de la Universidad de Alicante.

Annex II. Taula d'equivalències d'assignatures i altres certificats en
llengües estrangeres de la Universitat d'Alacant.

Anexo II. Tabla de equivalencias de asignaturas y otros certificados en
lenguas extranjeras de la Universidad de Alicante.
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