
La universitat de destí accepta el certificat EIM?

EL TENS?

NO

ACCEPTA CAMBRIDGE,
GOETHE O DELF?

SI

SI

NO

PROVES EIM
L'EIM posa a la teva disposició una convocatòria

específica (Certificat EIM Erasmus) per a
certificar-te.

Inscriu-te a la prova amb la Tarifa Reduïda.

NO

SI

Consulta on
pots fer les
proves del
certificat
requerit

EL TENS? SI

NO

CERTIFICA'T A L'EIM
A l'EIM pots examinar-te per 

als certificats de 
Cambridge (anglès), Institut Goethe (alemany) o

Delf (francès).

PERFECTE,
JA HO TENS!

PERFECTE,
JA HO TENS!

Si obtens el certificat EIM podràs gaudir de fins a
50h de formació gratuïta en l’idioma del teu destí.
Si no et certifiques amb l’EIM, podràs accedir a la

formació per només 30€!

Disposes de cursos de formació 
per a la preparació de les 

proves Cambridge dels nivells B2, C1 i C2, així
com cursos per a preparar diversos nivells del

MECR d'anglès, alemany, francès i italià.

Beques de mobilitat 

Certificació d'idiomes
L'Escola d'Idiomes Moderns de la UB t'ofereix vàries possibilitats per a certificar el teu nivell d'idioma

abans de marxar amb la Beca de Mobilitat. També t'ofereix cursos de preparació i cursos per quan
arribes de la teva estada a l'estranger, per a certificar el teu nivell quan tornis de la beca!

Per a la sol·licitud de la beca a la UB (no per a entrar a la universitat de destí,
només per a demanar la beca) son vàlids el Certificat EIM i els inclosos a la

LLISTA CIC i a la LLISTA ACLES. Si ja tens un certificat, i és dins d'una d'aquestes
llistes, la UB l'accepta. 

ATENCIÓ ERASMUS ! 

El CERTIFICAT EIM es una certificació pròpia de la Universitat de Barcelona que és reconeguda per la
Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes, i per altres universitats d'arreu del món. Es regeix

pels nivells del marc europeu MECR.

https://www.eim.ub.edu/ca/certificat/erasmus-beca-mobilitat/?utm_source=pdfmobilitat&utm_medium=textproves&utm_campaign=mobilitateim
https://www.eim.ub.edu/ca/examens-certificats/?utm_source=pdfmobilitat&utm_medium=textcertif&utm_campaign=mobilitateim
http://www.eim.ub.edu/?utm_source=pdfmobilitat&utm_medium=textcertif&utm_campaign=mobilitateim
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8306/1829549.pdf
https://www.acles.es/uploads/archivos/Tablas_ACLES/Tablas_de_certificados_reconocidos_por_ACLES_OCTUBRE2021.pdf

