Nivell C2 de català per als graduats i graduades de Traducció i Interpretació
L’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC núm. 5511, de 23.11.09), per la qual es
refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de
coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, modificada per l’Ordre
VCP/233/2010, de 12 d'abril (DOGC núm. 5610, de 19.04.2010), estableix el llistat de
titulacions i certificats que es consideren equivalents als certificats de coneixements de català
de la Secretaria de Política Lingüística. D’acord amb el que es recull a l’apartat 5.1 d’aquesta
Ordre, es considera equivalent al Certificat de nivell superior de català (C2) el títol de
llicenciatura o grau en Traducció i Interpretació, amb una certificació acadèmica d'haver
cursat 20 crèdits de llengua catalana.
Com a conseqüència, un cop finalitzats els estudis (expedient tancat i en disposició de títol) els
estudiants poden sol·licitar el certificat d’haver cursat 20 crèdits de llengua catalana, necessari
per al reconeixement del nivell de coneixement equivalent al certificat de nivell superior de
català (C2). La secretaria de la Facultat de Traducció i Interpretació emetrà els certificats un
cop que s’hagi comprovat que s’han cursat els crèdits necessaris. Les assignatures que es
comptabilitzen són les assignatures obligatòries que cursen els estudiants en què el català és
objecte d’estudi (i no només llengua vehicular).

Sol·licitud del certificat:








Abans de presentar la sol·licitud, els estudiants han de posar-se en contacte amb la
secretaria de la Facultat per mitjà d’un correu electrònic (estudis.tcl@upf.edu) per tal que
se’ls confirmi que compleixen els requisits per poder obtenir el certificat.
El certificat es pot sol·licitar enviant correu electrònic a la Secretaria de la Facultat,
adjuntant el comprovant de l'ingrés. També presencialment, al Punt d’Informació de
l’Estudiant.
El preu d'emissió d'aquest certificat és de 15 euros. El pagament es pot fer:
o fent l'ingrés de l'import de la sol·licitud directament al número de compte: ES74 0049
1806 99 2412053335 del Banc Santander Central Hispano, indicant al concepte
Certificat C2 català i el nom de l’estudiant;
o amb targeta de crèdit en el mateix Punt d'Informació a l'Estudiant en el moment de
presentar la sol·licitud.
El certificat es pot recollir al Punt d'Informació a l'Estudiant en el termini de 7 dies. També
hi ha la possibilitat de rebre el certificat per correu postal. En aquest cas, en el moment de
fer la sol·licitud l'estudiant haurà de satisfer el preu d'aquest enviament, que és de 5 euros
per al territori nacional i de 6 euros per a l'estranger.
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