Cursos d’anglès

Business English

Cursos d’espanyol (ELE)

T’oferim cursos d’anglès de tots els nivells en col·laboració amb el
British Council. A més, el curs de nivell B2.2 inclou l’examen
APTIS, que et permet acreditar aquest nivell. Pots inscriure-t’hi a
través del CampusNet abans del 21 de setembre. Aquests cursos
estan adreçats exclusivament als alumnes de la UAO CEU i als
alumnes internacionals, i s’imparteixen a la Universitat

Oferim un curs especialitzat per adquirir les habilitats
lingüístiques per comunicar-te i interactuar amb confiança en
l’àmbit dels negocis. Pots inscriure-t’hi al web de Llengües abans
del 25 de gener de 2019.

Oferim cursos de nivells inicials d’espanyol per a estrangers
per als alumnes internacionals que fan un programa
d’intercanvi a la UAO CEU.

Nivells: A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, C2
Durada: 01/10/2018 – 23/05/2019 (100 hores)
Horari: dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 14:00 a 15:40

Durada: 07/02/2019 – 23/05/2019 (30 hores)
Horari: dijous de 17:00 a 19:00
Crèdits: 3 ECTS
Nivell: B2 – C2

Crèdits: 10 ECTS

Preu: 546 € (20 % de descompte per als alumnes UAO CEU i 10 %
de descompte per a Alumni)

Preu: 900 € (el nivell B2.2 inclou la prova APTIS per 60 €)

Per a qui és aquest curs?

Què necessito per fer el curs?

Tots els estudiants i Alumni de la UAO CEU amb un nivell d’anglès
B2 o superior es poden inscriure a aquest curs. També està obert a
alumnes externs.

Per assegurar-nos que fas un curs del nivell que et toca,
necessitem saber quin nivell d’anglès tens ara. Hi ha dues maneres
d’acreditar el nivell:
1)

2)

pots fer una prova de nivell del British Council. Aquesta
prova la pots fer en línia a
https://www.britishcouncil.es/ca/angles/inscripciocurs/barcelona;
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).

Com m’hi inscric?
Per apuntar-te al curs d’anglès has de fer la inscripció abans del 21
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’hagis inscrit, rebràs una confirmació. Llavors, podràs fer
el pagament a Gestió Acadèmica. El pagament ha d’estar fet abans
de començar les classes.

Puc acreditar el nivell B2.2?
El curs de nivell B2.2 inclou la prova APTIS a final de curs,
que té un preu de 60 €. Si el resultat de la prova és B2 o
superior, el certificat que obtindràs et serveix per acreditar el
nivell B2.2 a la UAO CEU.

Què hi aprendré?
Aquest curs t’ajudarà a competir en els mercats laborals
internacionals. Aprendràs a preparar reunions i presentacions, a
escriure correus i informes, i a utilitzar l’anglès en l’àmbit laboral.
Podràs millorar la teva imatge professional i sabràs comunicar-te
amb professionals d’altres nacionalitats.

Per inscriure’s al curs, només cal fer el test de nivell que
s’organitza durant la Welcome Session a l’inici de cada
semestre. Segons el resultat obtingut al test de nivell, els
alumnes accediran al curs del nivell corresponent.
El programa del curs inclou també activitats culturals, com ara
sortides i visites per la ciutat de Barcelona.
Nivells: A1, A2, B1
Durada: 17/09/2018 – 19/12/2018 (1r semestre)
04/02/2019 – 22/05/2019 (2n semestre)
Horari: dilluns i dimecres de 13:30 a 15:30 (50 hores)
Crèdits: 6 ECTS
Preu: 100 € el crèdit. Gratuït per a alumnes UAO CEU i
internacionals.

Amb un enfocament totalment pràctic, repassaràs tant l’anglès
escrit com l’oral en diferents situacions laborals i aprendràs com
pots destacar en una entrevista de feina.

Què necessito per inscriure-m’hi?
Per poder inscriure’t al curs, necessites acreditar un nivell d’anglès
B2 o superior mitjançant un certificat oficial, o bé fent una prova
de nivell al British Council. Pots fer la prova en línia a
https://www.britishcouncil.es/ca/angles/inscripcio-curs/barcelona.

Com m’hi inscric?
Si ets estudiant de la UAO CEU t’hi pots inscriure a través del
CampusNet. Si ets Alumni o un alumne extern, pots inscriure-t’hi
a través del web de Llengües.

Servei de Llengües
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30
08022 Barcelona
Tel.: 932 540 900 (extensió 803)
Despatx 3. 12
llengües@uao.es
http://www.uaoceu.es/ca/llengues

Cursos de català
Els cursos de català del Servei de Llengües estan oberts tant a la
comunitat universitària de la UAO CEU com a persones externes.
Amb els nostres cursos pots acreditar el teu nivell de català de
manera oficial amb l’examen CLUC de català. A més, les despeses
d’examen s’inclouen en el preu del curs.

Nivell Intermedi (B2)
Tens molts dubtes quan parles en català? Voldries escriure en
català però no et sents gens segur? Aquest és el teu curs!
Durada: 07/10/2018 – 08/06/2019 (108 hores)
Horari: dissabte de 09:00 a 13:00

Per tant, si vols refrescar els teus coneixements de català o
ampliar-los, et pots inscriure als cursos a través del web de
Llengües abans del 14 de setembre.

Nivell de coneixements previs: nivell elemental (B1)

Nivell bàsic (A2)

Nivell de suficiència (C1)

Acabes d’arribar i vols adquirir coneixements bàsics per començar
a comunicar-te en català? Fes-ho amb un curs semestral.

Fa temps que tens pensat millorar els teus coneixements de català
i encara no ho has fet? Aprofita l’estiu i llança’t a la piscina amb
aquest curs!

Durada: 18/09/2018 – 20/12/2018 (1r semestre)
12/02/2019 – 23/05/2019 (2n semestre)

Nombre de crèdits: 8 ECTS
Preu del curs: 100 € el crèdit. 20 % de descompte per als alumnes
UAO CEU i gratuït per a PAS i PDI.

Durada: 07/10/2018 – 08/06/2019 (108 hores)

Horari: dimarts i dijous de 14:00 a 16:00 (50 hores)

Horari: dissabte de 09:00 a 13:00

Nivell de coneixements previs: cap

Nivell de coneixements previs: nivell intermedi (B2)

Nombre de crèdits: 6 ECTS

Nombre de crèdits: 8 ECTS

Preu del curs: 100 € el crèdit. Gratuït per a alumnes UAO CEU,
alumnes internacionals, PDI i PAS.

Preu del curs: 100 € el crèdit. 20 % de descompte per als alumnes
UAO CEU i gratuït per a PAS i PDI.

Nivell elemental (B1)

Nivell superior (C2)

Has acabat un curs de nivell bàsic i vols continuar aprenent català?
T’oferim aquests cursos semestrals.

Tens el C1 (l’anterior nivell C) de català però vols aprofundir més
en els teus coneixements de català i obtenir el certificat de nivell
més elevat de llengua catalana?

Durada: 18/09/2018 – 20/12/2018 (1r semestre)
12/02/2019 – 23/05/2019 (2n semestre)

Durada: 07/10/2018 – 08/06/2019

Horari: dimarts i dijous de 14:00 a 16:00 (50 hores)

Horari: dissabte de 09:00 a 13:00

Nivell de coneixements previs: nivell bàsic (A2)

Nivell de coneixements previs: nivell de suficiència (C1)

Nombre de crèdits: 6 ECTS

Nombre de crèdits: 8 ECTS

Preu del curs: 100 € el crèdit. Gratuït per a alumnes UAO CEU,
alumnes internacionals, PDI i PAS.

Preu del curs: 100 € el crèdit. 20 % de descompte per als alumnes
UAO CEU i gratuït per a PAS i PDI.

Servei de Llengües
Universitat Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30
08022 Barcelona
Tel.: 932 540 900 (extensió 803)
Despatx 3. 12
llengües@uao.es
http://www.uaoceu.es/ca/llengues
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