
Vicerectorat de Professorat i Programació Acadèmica U"B

Instrucció núm. 2/2013, 12 de juny, del vicerector de Professorat i Programació
Acadèmica en relació amb la docència impartida en anglès en titulacions de grau

1. Objecte

L'objecte d'aquesta instrucció és establir els criteris per reconèixer la docència impartida en
llengua anglesa a les titulacions de grau de la Universitat Autònoma de Barcelona.

2. Destinataris

Aquesta instrucció està dirigida a tot el professorat de la Universitat amb responsabilitats
docents en titulacions de grau.

3. Motivació

La internacionalització de la docència de la nostra universitat passa per la incorporació de la
llengua anglesa com a llengua vehicular en la impartició de la docència en una proporció
considerable d'assignatures de grau de la UAB.

Disposar d'un ventall ampli d'assignatures impartides en anglès permet que els estudiants de
la UAB millorin les competències lingüístiques en terceres llengües i, alhora, facilita la
incorporació a les nostres aules d'estudiants d'arreu del món i millora la posició de l'oferta
formativa de la nostra universitat en el context internacional.

Com a mesura complementària al Pla de llengües aprovat pel Consell de Govern de 26 de
gener de 2011, i amb la finalitat d'incentivar la progressiva incorporació de l'anglès a les
nostres aules, es regula el reconeixement del qual serà objecte la impartició de docència en
aquesta llengua.

4. Contingut de la instrucció

(a) Ésobjecte de reconeixement la docència impartida en llengua anglesa en tots els graus
de la UAB, excepte en els graus en què l'anglès sigui una de les dues llengües que els
configuren i en les assignatures de qualsevol grau l'objectiu principal de les quals sigui
t'aprenentatge de l'anglès.

(b) EI reconeixement que obté el professorat és de 0,25 hores per cada hora presencial
impartida en anglès.

(e) Un professor no pot reconèixer, per a aquest concepte, més de 30 hores en un mateix
curs acadèmic.

(d) EI centre ha de formalitzar la sol·licitud corresponent a la Unitat de Programació
Docent per tal que es faci efectiu el reconeixement durant el mateix curs acadèmic.



s. Efectes de la instrucció

Aquesta instrucció és aplicable a la docència impartida als graus de la UAB des del curs
acadèmic 2010-2011.
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Juan Jesús Donaire Benito

Vicerector de Professorat i Programació Acadèmica

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 12 de juny de 2013


