
Las lenguas en la UAO CEU
La Universitat Abat Oliba CEU tiene un fuerte compromiso con la formación 
lingüística de sus estudiantes, tanto de las dos lenguas oficiales en Cataluña como 
de terceras lenguas. La apuesta por el multilingüismo es clave en el contexto actual 
de globalización y desde la UAO CEU queremos transmitir a nuestros alumnos la 
importancia de una formación sólida en varias lenguas.

En este sentido, la UAO CEU tiene una amplia oferta de cursos y talleres, dirigidos 
a toda la comunidad universitaria, que se organizan desde el Servicio de Lenguas 
en colaboración con varias instituciones de prestigio internacional dedicadas a la 
enseñanza de lenguas.

Por otro lado, el Servicio también ofrece asesoramiento lingüístico (traducción y 
corrección de textos); los alumnos de la UAO CEU pueden disfrutar de descuentos.

El inglés en la UAO CEU
Normativa sobre la acreditación del nivel de inglés para los estudiantes de grado

De acuerdo con la normativa de la UAO CEU, los alumnos deberán acreditar el 
nivel B2.2 de inglés para poderse matricular de asignaturas de 3.er curso de grado 
o de 4.º curso de doble grado. Ahora bien, los alumnos de doble grado tienen 
que acreditar el B2.2 de inglés a finales de 2.º curso para poder matricularse a 
asignaturas de 3.er curso impartidas en inglés.

Durante las Jornadas de Bienvenida, todos los alumnos de 1.º hacen una prueba de 
nivel, a partir de cuyos resultados el Servicio de Lenguas les informa de qué nivel de 
inglés tienen y les diseña un plan personalizado para que puedan acreditar el nivel 
B2.2 de inglés antes de matricularse de 3.º de grado o de 4.º de doble grado.

La acreditación del nivel B2.2 se puede llevar a cabo de dos formas, que se 
presentan a continuación.

1. Acreditación de conocimientos de inglés presentando en 
Gestión Académica un título oficial de nivel B2.2 o superior
La UAO CEU admite como títulos oficiales para acreditar el conocimiento de inglés 
de nivel B2.2 o superior los certificados de los exámenes oficiales siguientes: 

• Examen CLUC, Certificado de Lenguas de las Universidades de Cataluña

• Exámenes propios de las escuelas de lenguas de las universidades de Cataluña

• Exámenes con sello CertACLES

• Examen Aptis, del British Council

• First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) o 
Certificate of Proficiency in English (CPE)

• IELTS (International English Language Testing System), a partir de 5,5 puntos

• BULATS (Business Language Testing Service), a partir de 60 puntos

• TOEFL (Test of English as a Foreign Language), a partir de 87 puntos

2. Acreditación de conocimientos de inglés presentando en 
Gestión Académica un certificado de un curso en un centro 
reconocido
Para acreditar el conocimiento de inglés, la UAO CEU admite la presentación de un 
certificado conforme se ha aprobado un curso de nivel B2.2 o superior de inglés en 
uno de los centros reconocidos siguientes: 

• Cursos propios de la UAO CEU (en colaboración con el British Council; se dan 
en la UAO CEU)

• Cursos de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI; curso que se debe aprobar: 5.º; tiene 
que ser equivalente al B2.2; los cursos intensivos de verano no se incluyen)

• Cursos de las escuelas de lenguas de las universidades de Cataluña (UB, UPC, etc.)

• Cursos del Institut Obert de Catalunya (IOC)

Oferta de cursos y talleres
El Servicio de Lenguas de la UAO CEU ofrece cursos de las lenguas siguientes:

• Inglés (UAO CEU, en colaboración con el British Council). Duración: de octubre 
a mayo. Número de créditos ECTS: 10. Niveles que se ofrecen: A2, B1, B2.1, 
B2.2, C1.1, C1.2, C2. Inscripción a través de CampusNet > Secretaría. Precio: 
900€ (todos los niveles excepto el B2.2); 960€ (nivel B2.2; incluye examen 
oficial APTIS).

• Catalán (UAO CEU). Duración: semestral (nivel básico, 6 créditos) o anual 
(niveles C1 y C2, 8 créditos). Número de créditos ECTS: 8. Precio: 100€ el 
crédito (excepto el nivel A2, que es gratuito). Los alumnos de la UAO CEU tienen 
un 20% de descuento

• Español para extranjeros (UAO CEU). Duración: semestral. Número de créditos 
ECTS: 6. Niveles que se ofrecen: A1, A2 y B1. Precio: 100€ el crédito. Los 
alumnos de la UAO CEU tienen un 100% de descuento

• Chino (UAO CEU). Duración: de octubre a mayo. Número de créditos ECTS: 8. 
Niveles que se ofrecen: básicos, A1 y A2 (llamados HSK 1 i HSK 2). Precio: 
100€ el crédito. Los alumnos de la UAO CEU tienen un 20% de descuento

• Otras lenguas (francés, alemán e italiano). 

La superación de estos cursos, que se consideran complementos de formación, se 
incluye en el Suplemento Europeo del Título del grado. 

También se ofrecen cursos intensivos de verano. Inscripción en el Servicio de Lenguas.

Además, se organizan varios talleres para ayudar a los alumnos a mejorar sus 
competencias tanto de expresión oral como de expresión escrita. 

Para más información:
Universitat Abat Oliba CEU
Servicio de Lenguas
C/ Bellesguard, 30. 08022 Barcelona. Teléfono: 932 540 900
Núria Gómez Llauger. Despacho: 3.12. 
llengues@uao.es • www.uaoceu.es/es/servicios/lenguas
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Les llengües a la UAO CEU
La Universitat Abat Oliba CEU té un fort compromís amb la formació lingüística dels 
seus estudiants, tant de les dues llengües oficials a Catalunya com de terceres 
llengües. L’aposta pel multilingüisme és clau en el context actual de globalització 
i des de la UAO CEU volem transmetre als nostres alumnes la importància d’una 
formació sòlida en diverses llengües.

En aquest sentit, la UAO CEU té una àmplia oferta de cursos i tallers, adreçats 
a tota la comunitat universitària, que s’organitzen des del Servei de Llengües 
en col·laboració amb diverses institucions de prestigi internacional dedicades a 
l’ensenyament de llengües.

D’altra banda, el Servei també ofereix assessorament lingüístic (traducció i 
correcció de textos); els alumnes de la UAO CEU poden gaudir de descomptes.

L’anglès a la UAO CEU
Normativa sobre l’acreditació del nivell d’anglès per als estudiants de grau

D’acord amb la normativa de la UAO CEU, els alumnes han d’acreditar el nivell B2.2 
d’anglès per poder-se matricular a assignatures de 3r curs de grau o de 4t curs de 
doble grau. Ara bé, els alumnes de doble grau han d’acreditar el B2.2 d’anglès a final 
de 2n curs, per poder-se matricular a assignatures de 3r curs impartides en anglès.

Durant les Jornades de Benvinguda, tots els alumnes de 1r curs fan una prova de 
nivell i a partir dels resultats el Servei de Llengües els informa de quin nivell d’anglès 
tenen i els dissenya un pla personalitzat perquè puguin acreditar el nivell B2.2 
d’anglès abans de matricular-se de 3r de grau o de 4t de doble grau.

L’acreditació del nivell B2.2 es pot dur a terme de les dues maneres següents.

1. Acreditació de coneixements d’anglès presentant a Gestió 
Acadèmica un títol oficial de nivell B2.2 o superior
La UAO CEU admet com a títols oficials per acreditar el coneixement d’anglès de 
nivell B2.2 o superior els certificats dels exàmens oficials següents:

• Examen CLUC, Certificat de Llengües de les Universitats de Catalunya

• Exàmens propis de les escoles de llengües de les universitats de Catalunya

• Exàmens amb segell CertACLES

• Examen Aptis, del British Council

• First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) o 
Certificate of Proficiency in English (CPE)

• IELTS (International English Language Testing System), a partir de 5,5 punts

• BULATS (Business Language Testing Service), a partir de 60 punts

• TOEFL (Test of English as a Foreign Language), a partir de 87 punts

2. Acreditació de coneixements d’anglès presentant a Gestió 
Acadèmica un certificat d’un curs en un centre reconegut
Per acreditar el coneixement d’anglès, la UAO CEU admet la presentació d’un 
certificat a Gestió Acadèmica, segons el qual s’ha aprovat un curs de nivell B2.2 o 
superior en un dels centres reconeguts següents:

• Cursos propis de la UAO CEU (en col·laboració amb el British Council; es fan a 
la UAO CEU)

• Cursos de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI; curs que cal aprovar: 5è; ha de ser 
equivalent al B2.2; els cursos intensius d’estiu no hi estan inclosos)

• Cursos de les escoles de llengües de les universitats de Catalunya

• Cursos de l’Institut Obert de Catalunya (IOC)

Oferta de cursos i tallers
El Servei de Llengües de la UAO CEU ofereix cursos dels idiomes següents:

• Anglès (UAO CEU, en col·laboració amb el British Council). Durada: d’octubre a 
maig. Nombre de crèdits: 10. Nivells que s’ofereixen: A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, 
C1.2, C2. Inscripció a través de CampusNet > Secretaria. Preu: 900€ (tots els 
nivells excepte el B2.2); 960€ (nivell B2.2; inclou examen oficial APTIS)

• Català (UAO CEU). Durada: semestral (nivell bàsic, 6 crèdits) o anual (nivells C1 
i C2, 8 crèdits). Preu: 100€ el crèdit (excepte el nivell A2, que és gratuït). Els 
alumnes de la UAO CEU tenen un 20% de descompte

• Espanyol per a estrangers (UAO CEU). Durada: semestral. Nombre de crèdits: 
6. Nivells que s’ofereixen: A1, A2 i B1. Preu: 100€ el crèdit. Els alumnes de la 
UAO CEU tenen un 100% de descompte

• Xinès (UAO CEU). Durada: d’octubre a maig. Nombre de crèdits: 8. Nivells que 
s’ofereixen: bàsics, A1 i A2 (s’anomenen HSK 1 i HSK 2). Preu: 100€ el crèdit. 
Els alumnes de la UAO CEU tenen un 20% de descompte

• Altres llengües (francès, alemany i italià). 

La superació d’aquests cursos, que es consideren complements de formació, 
s’inclou en el Suplement Europeu del Títol del grau. 

També s’ofereixen cursos intensius d’estiu. Inscripció al Servei de Llengües.

A més a més, s’organitzen diversos tallers per ajudar els alumnes a millorar 
competències tant d’expressió oral com d’expressió escrita. 

Més informació
Universitat Abat Oliba CEU
Servei de Llengües
C/ Bellesguard, 30. 08022 Barcelona. Telèfon: 932 540 900
Núria Gómez Llauger. Despatx: 3.12  
llengues@uao.es • www.uaoceu.es/ca/serveis/llengues
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