
Servei de Llengües
Universitat Abat Oliba CEU

Encara no has acreditat el B2.2 d’anglès?
Inscriu-te als cursos intensius del Servei de Llengües de la UAO CEU, 
en col·laboració amb el British Council, i podràs acreditar tot un nivell! 

Com m’hi inscric? …….. a través de Campus Net > Secretaria > Inscripció cursos d’anglès

Quin és el període d’inscripció? …………………………………….... del 15 de maig al 5 de juny

Quan es fan, les classes? ……….………………………………..…. del 26 de juny al 19 de juliol

Quin és l’horari dels cursos? ……………………………………………..….. de 9 a 14 h (90 hores)

A quins nivells em puc inscriure? ………………………….… A2, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2 i C2

Quant valen, els cursos? ……………………………..........................……….........…………. 900 € 
(excepte el B2.2, que val 960 € i inclou l’examen oficial APTIS, amb descompte) 

Hi cursos de preparació per a exàmens? ……......... Sí. FCE (450€), CAE (450€) i IELTS (100€)
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