
Servei de Llengües 
 
Horari d’atenció:  

de dilluns a dijous d’11 a 13.30 h i de 15 a 17 h 

divendres d’11 a 13.30 h 

 

Com acredito el B2.2 d’anglès?  

Recorda que, d’acord amb la normativa, et cal acreditar el B2.2 d’anglès a final de 2n curs de 
grau o 3r curs de doble grau. Ara bé, els alumnes de doble grau també heu d’acreditar el B2.2 
d’anglès a final de 2n curs, per matricular-vos d’assignatures de 3r curs impartides en anglès.  

Hi ha dues maneres de fer-ho: 

• Aprovant un curs de nivell B2.2 o superior a la UAO CEU o en un centre 
reconegut* (una escola de llengües d'una altra universitat, l'Escola Oficial d'Idiomes —
només cursos anuals, no intensius— o l'IOC) 
 

• Aprovant un examen oficial (l'APTIS —és el més barat, 74 euros, i els resultats surten 
en 72 hores—, el First Certificate —els resultats triguen a sortir gairebé 2 mesos—, el 
TOEFL o l’IELTS —són exàmens multinivell—, entre altres) 

 
* Les acadèmies NO són centres reconeguts. 

 

Cursos d’anglès de la UAO CEU, en col·laboració amb el British Council 

• Cursos anuals, d’octubre a maig (100 hores): inscripció a través de CampusNet fins al 
22 de setembre  
 

• Cursos intensius, del 25 de juny al 18 de juliol (90 hores): inscripció a través de 
CampusNet fins al 4 de juny 

 

No saps quin nivell d’anglès tens?  

Fes un prova de nivell gratuïta al British Council 
Adreça: carrer Amigó, 83 
Només cal que hi vagis i que diguis que estudies a la UAO CEU. 
 

Et cal un certificat d’un curs que has fet al Servei de Llengües?  

No esperis a última hora. Es pot demanar per correu electrònic (llengues@uao.es). Necessitem 
que ens diguis: 

a) Nom i cognoms   c) Nivell que vas aprovar 
b) Any de realització del curs d) Llengua del curs  
 

Per a qualsevol dubte ens podeu escriure a llengues@uao.es.  ,  

mailto:llengues@uao.es

