EXEMPCIÓ DE LA DOCÈNCIA DE L’ASSIGNATURA
LLENGUA ANGLESA PER A LES HUMANITATS
Curs: 2017-2018

Els estudiants de l'assignatura Llengua Anglesa per a les Humanitats podeu, si ho desitgeu,
sol·licitar l'exempció en la docència si esteu en possessió d’algun dels següents certificats
reconeguts:
University of Cambridge:
First Certificate in English (FCE),amb la qualificació A, en el termini d’un any abans de la
sol·licitud
Certificate in Advanced English (CAE), obtingut en els darrers tres anys.
Certificate of Proficiency in English (CPE), obtingut en els darrers quatre anys.
Escola Oficial d'Idiomes (EOI):
Certificat de Nivell Avançat de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI), dels darrers dos anys.
Programa d'Ensenyament d'Idiomes (Idiomes UPF):
Certificat Avançat B2 PEI-UPF, del darrer any
Certificat de Nivell 6 (C1.1), dels dos darrers anys.
Certificat de Domini Funcional Efectiu C1 (Nivell 7, C1.2), dels tres darrers anys.
Certificat de Nivell 8 (C2.1), dels tres darrers anys.
Nivell C1 o superior a la Prova de Certificació de Competència Lingüística (PCCL) de la UPF.
Nivell B2.1 o superior a la Prova de Certificació de Competència Lingüística (PCCL)
UPF
Si es disposa d’altres certificats equivalents o circumstàncies que justifiquin l’exempció de la
docència, es podran presentar i la Facultat en farà la valoració.
PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS:
Els estudiants interessats hauran de presentar una sol·licitud al Punt d’Informació a l’Estudiant
indicant que demanen “l’Exempció en la docència de l’assignatura Llengua Anglesa per a les
Humanitats” i adjuntant-hi una fotocòpia compulsada del certificat.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà divendres, 16 de març de 2018.
Publicació del llistat d’exempts i no exempts: divendres, 6 d’abril de 2018.
CONSEQÜÈNCIES DE L’EXEMPCIÓ:
Els alumnes que compliu un o més d'aquests criteris quedareu exempts d'assistir a les classes
plenàries i als seminaris així com de presentar els treballs i resums que s'hi assignen.
Tanmateix, us haureu de preparar el temari pel vostre compte i us haureu de
presentar a l’examen final de l’assignatura juntament amb la resta d’estudiants durant el
mes de juny. La qualificació que constarà en el seu expedient serà l'obtinguda en aquesta
prova. Us recomanem que contacteu amb el professorat d’aquesta assignatura per poder-vos
preparar per aquesta prova:
Pere Gifra (pere.gifra@upf.edu)
Àngels Oliva (angels.oliva@upf.edu)
M. Antònia Oliver (mantonia.oliver@upf.edu)

