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En sessió del Consell de Govern núm. 2/10, celebrada el dia 25 de febrer de 2010, es va aprovar la Normativa sobre la tercera llengua als
estudis de grau. Aquesta normativa exigia que per finalitzar qualsevol títol de grau a la UdG s’havia d’acreditar, com a mínim, el nivell
B2.1 d’una tercera llengua, preferentment l’anglès. Aquesta Normativa preveia també diverses formes per acreditar l’assoliment d’aquest
nivell. Amb posterioritat, el Consell de Govern, en la sessió 6/2014, de 10 de juliol de 2014, va aprovar la modificació d’aquesta
Normativa i va establir una moratòria, en el sentit de no exigir el requisit d’assolir el nivell B2.1 de la tercera llengua als estudiants que
acabessin els seus estudis abans de la implementació dels mecanismes d’acreditació previstos en aquesta norma.
Atesa la voluntat de la Universitat d’incorporar el requisit de coneixement de la tercera llengua a les memòries dels estudis de grau per als
estudiants que s’incorporessin a partir de la modificació de les memòries, en les que fins en aquell moment no s’havia previst aquest
requisit; el Consell de Govern, en la sessió ordinària núm. 5/2015, que va tenir lloc el 25 de juny de 2015, va adoptar l’acord de derogar el
punt 1 de l’article 1 de la Normativa sobre tercera llengua als estudis de grau, aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 2/10, de
25 de febrer de 2010, i modificada pel Consell de Govern en la sessió núm. 6/2014, de 10 de juliol de 2014, i canviar el títol d’aquest
article pel següent: “Article 1. Tercera llengua”. El Consell de Govern, en la sessió 3/2016, de 12 de maig de 2016, va aprovar la inclusió,
en les memòries de programació dels estudis de grau, del requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del marc europeu comú de
referència d’una tercera llengua per a l’obtenció del títol de grau.
El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 1/2018, del 8 de maig, de modificació de la Llei 2/2014, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic. En virtut d’aquesta modificació s’estableix que “els estudiants que iniciïn els estudis
universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2018/19 i posteriors han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una
llengua estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al B2 del Marc
europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa”.
Actualment s’exigeix la incorporació d’aquest requeriment en les memòries de programació de nous estudis i AQU (Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari Català) revisa específicament els mecanismes per al compliment d’aquest requeriment en el processos de
reverificació i acreditació dels estudis.
En aquest marc, la Universitat de Girona ha acordat introduir el requeriment de coneixement del nivell B2 (o superior) d’una tercera
llengua en acabar totes les titulacions de grau en els processos de seguiment, modificació o acreditació que preceptivament han de seguir
els estudis oficials un cop implantats.
Cal tenir en compte també que existeix un programa específic de formació i acreditació en terceres llengües (PARLA 3) que permet que
l’estudiant assoleixi i acrediti el nivell B2 d’una tercera llengua mentre du a terme els seus estudis de grau sense que això li suposi un cost
addicional.
La Universitat de Girona considera important el coneixement d’una tercera llengua per a la política d’internacionalització de la universitat
i, en consonància, es preveu
l’existència de diversos mecanismes de promoció d’una tercera llengua (preferentment anglès) en els estudis de grau.
És per això que, a la vista dels antecedents exposats, s'ACORDA:
Únic. Aprovar la Normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau de la Universitat de Girona, d’acord amb l’ANNEX adjunt.
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