AJUTS PER LA FORMACIÓ I ACREDITACIÓ
D’UNA TERCERA LLENGUA

A qui van adreçats aquests ajuts?
Als estudiants matriculats en graus, màsters i doctorat oficials en els centres propis de la UdL
durant el curs 2021‐2022.
Per a quines llengües es pot demanar aquest ajut?
Per la prova d’acreditació o per al curs d’anglès, francès, alemany i italià.
Per a quins nivells i subnivells d’idiomes es pot demanar aquest ajut?
C1, C1.1, C1.2 i C2, C2.1 i C2.2.
Com s’ha de demanar l’ajut?
La sol∙licitud s'ha de presentar en el registre electrònic previst en la seu electrònica de la UdL,
amb el formulari EMSA que hi trobareu en la pàgina web,
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajuts‐tercera‐llengua/, juntament amb la documentació
necessària i han d'anar adreçades al Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat.
L’ajut que ofereix la Universitat de Lleida és compatible amb l’ajut de la Generalitat de
Catalunya, Parla3?
No, l’ajut per la formació i acreditació d’una tercera llengua és incompatible amb l’ajut Parla 3
de Generalitat de Catalunya i amb altres ajuts rebuts amb la mateixa finalitat.
Per sol∙licitar aquest ajut he d’estar matriculat/da a la UdL en el moment de sol∙licitar‐lo?
Sí, i també el curs anterior.
Es pot sol∙licitar l’ajut el mateix curs acadèmic què es fan les proves d’acreditació o els cursos
d’idiomes?
No. Si sol∙licites l’ajut el curs 2021‐2022, la prova d’acreditació o el curs d’idiomes l’has d’haver
realitzat el curs acadèmic 2020‐2021 en el període comprès entre l'1/09/2020 i el 31/08/2021.

Quina documentació he de presentar per demanar l’ajut?
Si has fet la prova d’acreditació:
A/ El document acreditatiu d’haver superat la prova d’acreditació de terceres llengües.
Si has fet el curs:
B/ El certificat acreditatiu del nivell d’idioma cursat i superat emès pel centre on s’ha realitzat
el curs.
Rebut de pagament de la prova d’acreditació del nivell que s’hagi obtingut o del curs de
formació que s’hagi cursat i superat.
Sempre he de presentar aquesta documentació?
No, si la prova d’acreditació o el curs s’ha realitzat a l’Institut de Llengües de la UdL no és
necessari presentar aquesta documentació, però CALDRÀ signar la declaració responsable.
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