Modificació de la Resolució de 21 de febrer de 2017 de la vicerectora de
Docència i Ordenació Acadèmica sobre diverses situacions relatives a
l’acreditació del coneixement de llengua estrangera
L’acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2018 adapta el marc normatiu de la Universitat
Pompeu Fabra a la Llei 1/2018, de 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic, amb relació a l’aplicació del requisit
d’aplicació d’una tercera llengua per tal d’obtenir el títol de graduat o graduada.
Atès que la disposició final primera de l’Acord esmentat faculta el vicerector o vicerectora
competent en matèria de docència per desplegar-ne el contingut,
RESOLC
Adoptar les disposicions següents:
1. Modificar el primer paràgraf del preàmbul de la Resolució de 21 de febrer de 2017 de la
vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica sobre diverses situacions relatives a
l’acreditació del coneixement de llengua estrangera, que queda redactat de la manera següent:
“L’acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2018 concreta la manera com s’articula el
compliment d’acreditació del nivell de competència d’una tercera llengua que estableix la Llei
1/2018, de 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.”

2. Modificar la disposició 1 sobre no-aplicació del requeriment d’acreditació a determinats
estudiants, que queda redactada de la manera següent:
“1. No-aplicació del requeriment d'acreditació a estudiants que hagin iniciat estudis universitaris
abans del curs 2018-2019 d’acord amb la Llei 1/2018, de 8 de maig, de modificació de la Llei
2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
Als estudiants que, tot i haver estat admesos a primer curs d'un ensenyament de grau, hagin
iniciat estudis universitaris amb anterioritat al curs 2018-2019, no els resulta d'aplicació el
requeriment d'acreditar el coneixement del nivell B2 o superior d'una tercera llengua.”

3. Establir que als estudiants que van accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu
Fabra entre els cursos 2014-15 i 2017-18 que han acreditat el requisit d’acord amb la Llei
2/2014, l’acreditació els consti a l’expedient acadèmic i al Suplement Europeu al Títol. Així
mateix, la Universitat, els farà constar el nivell i l’idioma que han acreditat al certificat acadèmic
personal.

4. Facilitar als estudiants que van accedir als estudis de grau de la Universitat Pompeu Fabra
entre els cursos 2014-15 i 2017-18 que han acreditat el requisit d’acord amb la Llei 2/2014, si
compleixen els requisits que s’estableixen a la Normativa de reconeixement acadèmic en
crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau, que puguin utilizar l’acreditació per
al reconeixement en crèdits, si així ho sol·licten.
Barcelona, 1 de juny de 2018
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Per delegació. Resolució de 24 de maig de 2017

