
Graus amb condicions especials en la Preinscripció 2021  (al curs 2022-2023) 

Grados con condiciones especiales en la Preinscripción 2022 (al curso 2022-2023)  

Universitat Grau Condicions en Preinscripció 

UA Grau en Relacions Internacionals  

 

Doble Grau en Dret i Relacions 

Internacionals 

L'alumnat ha d'acreditar en el moment de la preinscripció el nivell B1 d'anglès. 

 

El alumnado ha de acreditar en el momento de la preinscripción el nivel B1 de inglés. 

UA Grau en Arquitectura Tècnica 
 

Grau en Fonaments de l'Arquitectura 

 

Grau en Enginyeria Civil 

 

Grau en Enginyeria en So i Imatge en 

Telecomunicació 

 

Grau en Enginyeria Química 
 

Grau en Enginyeria Robòtica 

 

Grau en Enginyeria Biomèdica 

Atès que la docència es realitza en espanyol, i per tal d’assegurar que l'alumnat és capaç de seguir 

totes les activitats formatives, s’exigirà per a l'admissió de l'estudiantat procedent de països no 

hispanoparlants, l'acreditació d'un nivell equivalent a B2 d’espanyol, certificat per qualsevol dels 

organismes reconeguts per ACLES (Associació de Centres de Llengües de l'Ensenyament 

Superior a Espanya) i que ha d'estar verificat i validat a l'acreditació emesa per la UNED. 

A més, a criteri de la Comissió Acadèmica, es podrà establir alguna altra prova específica per 

verificar l'adequació del nivell de idioma de l’alumnat al de la titulació.   

Quedarà exempt d’aquesta acreditació l’alumnat que haja cursat els seus estudis en sistemes 

educatius que tinguen l'espanyol com a llengua vehicular. 

Per a més detall, accedir al web: https://web.ua.es/es/secretaria-eps/ 

---ooo--- 

Dado que la docencia se realiza en español, y con el fin de asegurar que el alumnado es capaz de 

seguir todas las actividades formativas, se exigirá para la admisión del estudiantado procedente de 

países no hispanohablantes, la acreditación de un nivel equivalente a B2 de español, certificado 

por cualquiera de los organismos reconocidos por ACLES (Asociación de Centros de Lenguas de 

la Enseñanza Superior en España) y que debe estar verificado y validado en la acreditación 

emitida por la UNED. 

Además, a criterio de la Comisión Académica, se podrá establecer alguna otra prueba específica 

para verificar la adecuación del nivel de idioma del alumnado al de la titulación. 

Quedará exento de esa acreditación el alumnado que haya cursado sus estudios en sistemas 

educativos que empleen el español como lengua vehicular. 

Para más detalle, acceder a la web: https://web.ua.es/es/secretaria-eps/ 

UPV Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial 

(centre adscrit EDEM) 

Proves específiques 

Pruebas específicas 

https://web.ua.es/es/secretaria-eps/
https://web.ua.es/es/secretaria-eps/


UV Grau en Administració i Direcció 

d’Empreses, del centre adscrit EDEM.  
Proves específiques 
Pruebas específicas 

UV Grau en Turisme 

Grau en Administració i Direcció 

d'Empreses 
Grau en Economia 

Grau en Finances i Comptabilitat 
Grau en Intel.ligència i Analítica de 

Negocis (BIA) 
Doble grau Turisme i ADE (TADE) 

Doble grau Dret i Economía  

 

Grau en Geografia i Medi Ambient 

 

Grau en Medicina 
Grau en Odontologia 

 

Grau en Biologia 

Requeriments especials: 

Segons modificació de la Memòria Verifica dels graus esmentats, al punt 4.2 "Requisits d'accés i 

criteris d'admissió": 
L’estudiantat amb nacionalitat de països no hispanoparlants que a més procedisquen del sistema 

educatiu d'un país la llengua del qual no siga l'espanyol, haurà d'acreditar un nivell B2 en aquest 

idioma. Aquest nivell d'idioma espanyol haurà d'haver estat certificat per algun dels organismes 

reconeguts per ACLES (Associació de Centres de Llengües de l'Ensenyament Superior a 

Espanya) i estar verificat i validat a l'acreditació emesa per la UNED. 

També podrà acreditar el coneixement de l'altra llengua oficial de la Comunitat Valenciana, 

aportant el Certificat de Coneixements del Valencià, nivell B2, de la Universitat de València, de 

qualsevol altra Universitat de la Comunitat Valenciana pertanyent a CIEACOVA (Comissió 

interuniversitària d'estandardització d'acreditacions de Coneixements de Valencià), o de la Junta 

Qualificadora de la Generalitat Valenciana. 

---ooo--- 

Requerimientos especiales:  
Según modificación de la Memoria Verifica de los grados mencionados, en el punto 4.2 

"Requisitos de acceso y criterios de admisión": 
El estudiantado con nacionalidad de países no hispanohablantes que además procedan del sistema 

educativo de un país cuya lengua no sea el español, deberá acreditar un nivel B2 en dicho idioma. 

Este nivel de idioma español deberá haber sido certificado por alguno de los organismos 

reconocidos por ACLES (Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior en España) 

y estar verificado y validado en la acreditación emitida por la UNED. 

También podrá acreditar el conocimiento de la otra lengua oficial de la Comunidad Valenciana, 

aportando el Certificado de Conocimientos del Valenciano, nivel B2, de la Universitat de 

València, de cualquier otra Universidad de la Comunitat Valenciana perteneciente a CIEACOVA 

(Comisión Interuniversitaria de Estandarización de Acreditaciones de Conocimientos de 

Valenciano), o de la Junta Qualificadora de la Generalitat Valenciana. 

UV Grau en Intel·ligència i Analítica de 

Negocis  
 

Doble grau en Dret i Economia 
 

Certificació oficial de coneixements d’anglès B1, d’acord a la següent taula d’equivalència: 
Certificación oficial de conocimientos de inglés B1, de acuerdo con la siguiente tabla de 

equivalencia: 
https://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C81.pdf 

 

https://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C81.pdf

