Sol·licitud d’obtenció del requisit
de nivell d’anglès exigit en el grau
per acreditació externa
Nom i cognoms: ......................................................................................................... Núm. d’identificació: ...........................................................................
Telèfon: ....................................................... Correu electrònic: ..........................................................................................................................................................
Ensenyament: ..................................................................................................................................................................................................................................................
Escola, facultat o centre: ....................................................................................................................................................................................................................
EXPOSO:
1

2

Que he obtingut algun dels certificats següents del nivell ............. del MECR :

□
□
□
□
□

Certificat d’aprofitament d’escoles d’idiomes universitàries
Certificat de nivell d’escoles d’idiomes universitàries (prova certificadora)
Certificat Escola Oficial Idiomes
Certificat Cambridge ESOL

□
□
□
□

Certificat TOEFL
Certificat Trinity College Exams (ISE)
Certificat University of Michigan
Certificat London Tests of English

Altres: ..................................................................................................................................................................................

DEMANO:
Obtenir el requisit del nivell d’anglès exigit en el grau que estic cursant a través del certificat d’anglès presentat.
Signatura de l’estudiant

Vic, ....... de/d’ ................................ de ..............
Documentació que s’adjunta:

□
1

2

Original o còpia compulsada del certificat d’anglès exigit segons el nivell d’anglès a acreditar.

Segons la Taula d’equivalències entre els nivells d’anglès que cal acreditar per obtenir el grau i els certificats de les escoles d’idiomes universitàries, de l’Escola
Oficial d’Idiomes i d’institucions estrangeres (vegeu la Normativa de Graus de la UVic).
Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Resolució
Un cop examinada la sol·licitud i la documentació aportada, la comissió constituïda per validar el certificat
presentat
INFORMA:

□
□

Que l’estudiant ha obtingut el requisit del nivell d’anglès exigit en el grau cursat.
Que l’estudiant no ha obtingut el requisit del nivell d’anglès exigit en el grau cursat.

Signatura del president/a de la comissió

147-V01-12

Vic, ....... de/d’ ................................ de ..............
Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Gestió acadèmica creat per la Universitat de Vic (UVic) amb finalitats de registre i seguiment dels estudis i
serveis que ofereix als seus alumnes, organització de la docència i exercici de la resta de funcions pròpies del servei d’educació superior. Les vostres dades seran
comunicades a administracions públiques competents en matèria educativa. Només amb el vostre consentiment seran cedides a altres entitats. En qualsevol
moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a la UVic (carrer Sagrada Família núm. 7, 08500 Vic).

