Cursos anuals
Premium English La UAO CEU t’ofereix cursos d’anglès Premium English de tots els nivells (A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2.1 i C2.2) en
col·laboració amb International House Barcelona. Aquest sistema per aprendre anglès inclou un dels exàmens amb més
reconeixement internacional al final de cada nivell: l’examen IELTS. Amb aquest examen de final de curs tindràs una prova
tangible del teu progrés als cursos de la UAO CEU i podràs obtenir un certificat oficial reconegut per universitats, empreses i
organismes públics de tot el món. Els cursos anuals són de 10 ECTS.
Octubre 2019 – maig 2020

Dates

Horaris

Preu

4 hores a la setmana

Octubre

2 dies a la setmana
Dilluns i dimecres

30/09/2019 – 06/05/2020

Dimarts i dijous

01/10/2019 – 07/05/2020

14:00-16:00

980 €

1

1.045 €

2

1 dia a la setmana
Divendres
1
2

27/09/2019 – 08/05/2020

09:00-13:00 o 14:00-18:00

980 €

1

1.045 €

2

Preu per als alumnes de la UAO CEU.
Preu per a alumnes externs.

Què necessito per fer el curs?
Per assegurar-nos que fas un curs del nivell que et toca, necessitem saber quin nivell d’anglès tens ara. Hi ha dues maneres de
fer-ho:
1) pots fer una prova de nivell d’International House Barcelona. L’has de fer en línia a
http://www.ihes.com/company-training/leveltest.html;
2) pots presentar un certificat d’un curs d’anglès que hagis fet a un centre reconegut (la UAO CEU, una escola de llengües
d'una altra universitat, l'Escola Oficial d'Idiomes, IH Barcelona o l’IOC).

Com m’hi inscric?
Per apuntar-te al curs d’anglès has de fer la inscripció abans del 20 de setembre a través del CampusNet. Ves a Secretaria>
Inscripció cursos d’anglès, tria el nivell del curs i adjunta una còpia de la prova de nivell o del certificat oficial.

Com faig el pagament?
Un cop t’hi hagis inscrit, rebràs una confirmació. Llavors, quan acabi el termini d'inscripció als cursos, et confirmarem
l'horari, l'aula i el professor o professora que tindràs. Quan tinguis aquesta informació, Gestió Acadèmica t’enviarà un full de
pagament perquè puguis abonar l’import de la matrícula del curs. Pots fer el pagament a Gestió Acadèmica amb targeta de
crèdit o a través del caixer automàtic abans de començar les classes.

Aquests cursos són oficials?
Amb els cursos Premium English pots acreditar el teu nivell de manera oficial. Tots els cursos de tots els nivells inclouen
l’examen IELTS, el certificat d’anglès amb més reconeixement al món universitari. Amb aquests cursos pots complir el
requisit d’acreditar el nivell B2.2 abans de matricular-te de tercer curs de grau o de quart curs de doble grau. L’IELTS és un
certificat reconegut per la Generalitat de Catalunya.

Quins ajuts puc sol·licitar?
Pots sol·licitar els ajuts Parla3 de la Generalitat de Catalunya per als cursos d’anglès anuals. Aquests ajuts
atorguen fins a 350 € per cada curs d’un nivell. Informa-te’n al Servei de Llengües o a
https://www.aprencidiomes.cat/ca.

