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Exame de Acreditación CertAcles Inglés C1- Xaneiro - 2020-2021
Información da convocatoria
Tipo
Código
Nome
Curso académico
Nivel
Modalidade
Horas

EXAMEN DE ACREDITACIÓN INGLÉS C1
V21.EA.IN.C1
Exame de Acreditación CertAcles Inglés C1- Xaneiro
2020-2021
C1
Presencial
0.00

Descrición

O alumnado examinarase das 4 destrezas: listening, speaking, reading y writing, así como de vocabulario e gramática. No caso de que a persoa
candidata teña necesidades especiais deberá comunicalo ao Centro de Linguas a través do correo electrónico coa súa correspondente
xustificación.
Para obter o diploma no que se acredite o nivel haberá que aprobar as catro destrezas cunha nota mínima de 12.5/25 cada unha e obter unha
nota global de 60/100.

Información sobre o calendario (datas)
Período de matrícula
Período de docencia

13/11/2020 - 06/01/2021
13/01/2021 - 13/01/2021

Prazas e créditos
Número mínimo de participantes
Número máximo de participantes
Horas ECTS
Validación LE

0
0
0
0

Destinatarios
Solicitantes da bolsa Erasmus e outros interesados que necesiten acreditar o nivel C1 de Inglés, maiores de 16 anos.

Calendario

Proba oral: entre o 11 e o 22 de xaneiro. O día 8 de xaneiro enviarase por correo electrónico o día e hora
correspondente ao exame oral.
Proba escrita: 13 de xaneiro ás 16.00 horas
Forma de pago
Tarifas
Comunidade Universitaria
Programa de intercambio
Público en xeral
Formas de pago
Transferencia bancaria
Tarxeta bancaria
Emisora X011668 Ingreso efectivo (Banco Santander)

Impartido en

65.00 €
50.00 €
110.00 €

Campus de Vigo - Facultade de Filoloxía e Tradución -

Cómo matricularse

https://cdl.uvigo.es
Información > Normativa xeral > Inscrición e matrícula

Devolución
IMPORTANTE: A cancelación da matrícula ou a non comparecencia a proba, ainda por causas xustificadas graves, non dará dereito, en
ningún caso, a devolución da matrícula.
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