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TAULA D´EQUIVALÈNCIES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A
L´ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES EN
LLENGÜES ESTRANGERES

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
PARA LA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN
LENGUAS EXTRANJERAS

Amb l´aprovació de la normativa aplicable en els concursos per a la
provisió de llocs de treball de la Universitat d´Alacant (aprovat en el
Consell de Govern del 30 de juliol de 2008 i modificat posteriorment el
19 de febrer de 2009), es va fer necessari definir una taula
d´equivalències entre cursos d´idiomes que facilitarà l´aplicació del
barem relatiu a aquesta matèria.

Con la aprobación de la normativa a aplicar en los concursos para la
provisión de puestos de trabajo de la Universidad de Alicante
(aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de julio de 2008 y
modificado posteriormente el 19 de febrero de 2009), se hizo
necesario definir una tabla de equivalencias entre cursos de idiomas
que facilitara la aplicación del baremo en lo referente a esta materia.

L'aplicació d'aquesta taula s'ha anat estenent a altres processos
administratius desenvolupats en el Servei de Selecció i Formació.

La aplicación de dicha tabla se fue extendiendo a otros procesos
administrativos desarrollados en el Servicio de Selección y Formación.

Els canvis introduïts pel Marc Comú Europeu de Referència per a les
Llengües han fet necessari revisar aquesta taula d´equivalències amb
l´objectiu d´actualitzar, definir i homogeneïtzar els cursos que puguen
ser susceptibles de reconeixement en aquests processos de selecció,
en sentit ampli.

Los cambios introducidos por El Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas, hacen que haya sido necesario la revisión de dicha
tabla de equivalencias con el objetivo de actualizar, definir y
homogeneizar aquellos cursos que pudieran ser susceptibles de
reconocimiento en tales procesos de selección, en sentido amplio.

Per aquesta raó, la Gerència, en col·laboració amb el Servei de
Llengües, ha elaborat una nova taula que serà aplicable en els
processos administratius que així ho recullen.

Por esta razón la Gerencia, en colaboración con el Servicio de
Lenguas, ha elaborado una nueva tabla que será de aplicación en
aquellos procesos administrativos que así lo recojan.
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