CERTIFICAT DE LLENGÜES DE LES UNIVERSITATS DE CATALUNYA (CLUC)

Descripció

El CLUC B2 és un examen interuniversitari que permet obtenir un certificat
oficial que acredita el nivell B2 d’anglès segons el MECR del Consell d'Europa.

Validesa



És un certificat amb validesa oficial al conjunt de les universitats europees
i la Generalitat de Catalunya.



Segell d'acreditació ACLES, Asociación de Centros de Lenguas en la
Enseñanza Superior



Reconegut per la CRUE, Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas



Serveix per acreditar la competència en una tercera llengua a tots els
efectes acadèmics i professionals. Permet reconèixer crèdits ECTS i de
lliure elecció.

Continguts

L’examen és en paper i es divideix en 4 proves: expressió escrita, expressió
oral, comprensió escrita i comprensió oral.
Més informació sobre l'estructura i els continguts de l'examen

Organització

Serveis Lingüístics de la URL
Universitats del sistema universitari català

Destinataris

Estudiants, PAS, PDI i Alumni de la URL.
Públic general, major de 18 anys

Properes
convocatòries

 Juny 2016
El període de realització dels exàmens és del 13 al 23 de juny.
Les proves d'expressió i comprensió escrita, i també la prova de
comprensió oral es realitzen a totes les universitats el mateix dia i hora:
17 de juny a les 10h. Les proves d’expressió oral es realitzen entre els
dies 13 i 23 de juny. Un cop acabat el termini d'inscripció a la prova, es
convocarà individualment els examinands un d'aquests dies per fer
aquestes proves correlatives.

Lloc

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL
c/ Císter, 34. 08022 Barcelona

Inscripció

Termini d’inscripció per a la convocatòria de juny 2016: del 9 al 20 de maig

Preu

75 € per als membres i Alumni de la URL (amb carnet URL) i per a
l’alumnat i personal de la resta d'universitats de Catalunya.
150 € per al públic general, major de 18 anys, que no pertanyi a
la comunitat universitària.
Per als estudiants que hagin començat per primera vegada els
estudis universitaris de Grau a partir del curs 2014-15, hi ha una
convocatòria d’ajuts de la Generalitat.

Resultats

Els Serveis lingüístics de la URL publicaran els resultats de l'examen de la
convocatòria de juny al juliol de 2016. S'avisarà per correu electrònic als
examinands.

Informació i
coordinació

Prof. Pep Monsech Sala (Serveis Lingüístics de la URL)
Podeu adreçar-vos per correu electrònic a josepms@blanquerna.url.edu.

Matricula-t’hi!

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ (convocatòria tancada)

