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XIV CAMPUS UNIVERSITARI DE LA LLENGUA CATALANA  

 

El termini de sol·licitud d’inscripció a l’edició 2015 del Campus universitari de la llengua catalana  

publicitat al web de l’Institut Ramon Llull ha estat del 20 de març al 5 de maig. Un cop finalitzat aquest 

termini, únicament s’han presentat 32 sol·licituds de participació.  

 

D’acord amb els criteris de valoració, han estat seleccionades 30 participants.  

 

En el cas de la Universitat de l’Havana, el nombre de sol·licituds acceptades supera en una el nombre 

màxim de participants d’una mateixa universitat publicitat al web de l’Institut Ramon Llull, per la qual 

cosa s’han seleccionat les tres persones amb millor puntuació en el quart criteri de selecció d’acord amb 

la informació publicada al web de l’IRL, criteri que estableix el grau d'aprofitament del curs o cursos de 

llengua catalana en què la persona sol·licitant estigui o hagi estat matriculada en universitats de fora del 

domini lingüístic de la llengua catalana.  

 

Els participants seleccionats són les següents:  

 

Hanan Amouyal Englard 
Ricardo Arias Veliz 
Suzanne Bellet 
Anna Blicharska 
Michaela Dandova 
Eliza Dupák 
Maria Filatova 
Vera Galitskaia 
Sarah Jost 
Marcin Julkowski 
Marina Leitão Alves 
Oriana Löwenstein 
Soraya McGinley 
Emily Montalvo 
María Moral Sánchez 
Kathrin Müller 
Shani Navon 
Steven Panek 
Christian Quintero Henao 
Anaïs Raimbault 
Andreas Michael Johannes Rauch
Ludiet Rodríguez Amador 
Branislav Ján Rohá 
Katarzyna Sawicka 
Evelyn Serra Castro 
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Elizaveta Shagina 
David Slinn 
Stewart Tunstall 
Lyudmila Vaseva 
Inga Wege 

 

La llista de reserva és la següent: 

 

Lech Pietrowsky 
Dalia Rosa Méndez Pérez 

 

 

Les persones seleccionades per participar al Campus universitari de la llengua catalana hauran de 

formalitzar la inscripció amb el pagament de 300 € per transferència bancària en concepte de matrícula, 

fent-hi constar el nom i el cognom del 15 al 31 de maig de 2015. 

 

Amb la intenció de proveir una llista de reserva i sense que això perjudiqui el dret a participar al Campus 

universitari de la llengua catalana  de les persones que han presentat la seva sol·licitud en el termini 

inicialment establert, s’obre un nou termini entre els dies 6 i 20 de maig. El termini d’inscripció i 

pagament per a les persones seleccionades per a cobrir aquestes 15 places vacants serà del 21 i al 31 de 

maig. 

 

 

 

 

 

Àrea de Llengua i Universitats 

Barcelona,  15 de maig de 2015 

 

 

 


