MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA ACADÈMICA GENERAL D’ESTUDIS DE
PRIMER, SEGON I PRIMER I SEGON CICLES EN REFERÈNCIA A LA
PROVA DE LLENGÜES

Acord núm 189/2008 del Consell de Govern pel qual s’aprova la modificació de la
normativa acadèmica general d’estudis de primer, segon i primer i segon cicles en
referència a la prova de llengües.
•
•

Document aprovat per la Comissió de Docència i Estudiantat del Consell de
Govern del dia 28 de novembre de 2008.
Document aprovat pel Consell de Govern del dia 17 de desembre de 2008.

DOCUMENT CG 24/12 2008

Vicerectorat de Docència i Estudiantat
17 de desembre de 2008

ANTECEDENTS
Al BOE de data 15 de març de 2005 es va publicar l’ACUERDO de 25 de octubre de
2004, del Consejo de Coordinación Universitaria, por el que se establecen los
criterios generales a que habrán de ajustarse las Universidades en materia de
convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles
o extranjeros.
Aquest acord estableix en el seu apartat Dos - Criterios generales en materia de
convalidación de estudios universitarios extranjeros, al seu punt 3, el següent:
Para los estudiantes que no sean nacionales de Estados que tengan como lengua oficial el
castellano, las Universidades podrán establecer las pruebas de idiomas que consideren
pertinentes.

D’acord a aquest marc legal, tot i el caràcter no obligatori de la norma, la UPC va
establir a la seva Normativa Acadèmica General dels estudis de primer cicle, primer
i segon cicle i segon cicle el següent:
Prova de llengua
Les estudiantes estrangeres i els estudiants estrangers de parla no hispana
que no hagin superat les proves d’accés per a persones estrangeres (PAU),
hauran de superar una prova de castellà o de català, en la data i de la manera
que determini la Universitat.
La formalització de l’accés a la Universitat estarà condicionat a la superació
d’aquesta prova.
Tal i com estableix aquest apartat de la normativa acadèmica de la nostra
universitat, al llarg dels anys s’ha anat realitzant una prova de nivell per als
estudiants estrangers de parla no hispana que han accedit als estudis de primer i
primer i segon cicle sense superar les PAU per a estrangers. Els resultats assolits en
els darrers CINC anys han estat els següents:

CURS ACADÈMIC

2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008

ESTUDIANTS QUE
HAN REALITZAT LA
PROVA
9
9
12
10
6

ESTUDIANTS QUE
HAN SUPERAT LA
PROVA
9
9
11
10
5

Cal fer esment a que en el cas dels estudis de màster universitari no s’ha establert
aquest requisit ja que, degut al nivell acadèmic d’aquests estudis i a que en alguns
casos la docència es realitza en anglès, no semblava coherent realitzar aquesta
prova i condicionar l’admissió als programes a la seva superació.
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Per altra banda, el Servei de Llengües i Terminologia de la UPC ha fet un estudi del
nostre entorn a nivell del conjunt d’universitats que formen part de la xarxa Joan
Lluis Vives. El resultat ens mostra que a cap altra universitat es realitza aquesta
prova de llengua.
Per últim, cal destacar que malgrat que un estudiant accedeixi als nostres estudis
amb un baix nivell de comprensió de català o castellà, des de la UPC s’han creat un
conjunt de recursos i mecanismes de suport a l’aprenentatge, coordinats pel Servei
de Llengües i Terminologia, que faciliten als estudiants assolir un nivell de
coneixement de l’ idioma que els permeti afrontar amb garanties els seus estudis.

En virtut de l’abans exposat, es presenta la següent

PROPOSTA
Modificar l’actual Normativa Acadèmica General vigent dels estudis de primer cicle,
primer i segon cicle i segon cicle de la UPC, eliminant l’apartat següent:
1.5.2. Prova de llengua
Les estudiantes estrangeres i els estudiants estrangers de parla no hispana que
no hagin superat les proves d’accés per a persones estrangeres (PAU), hauran
de superar una prova de castellà o de català, en la data i de la manera que
determini la Universitat.
La formalització de l’accés a la Universitat estarà condicionat a la superació
d’aquesta prova.

En conseqüència, s’eliminaria la prova de llengua per als estudiants de parla no
hispana com a requisit necessari per a l’admissió als estudis de la UPC a partir del
curs acadèmic 2008/2009 (aquest inclòs).
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