
Curs acadèmic: 20        /20

Data:

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ 
UNIVERSITAT D'ESTIU ANGLÈS 
COMPRIMIT - UVIC / BAU

D.N.I. (o passaport):    País de expedició / Nacionalitat:

Cognoms:                        Nom:

Població i país de naixement:        Data de naixement:

Adreça (Av., carrer o plaça, nº i pis):

Població:    Codi Postal:       País (només estrangers):   

Telèfon: (+ )    E-mail:

Nivell màxim d'estudis acabats:

Estudis actuals:

Has realitzat la prova de nivell a BAU anteriorment? Sí No Curs acadèmic

Has realitzat posteriorment algún tipus de formació en llengua anglesa? Quina?

Tens alguna certificació i/o acreditació del teu nivell en llengua anglesa? Quina?  Sí No

DADES PERSONALS DE L’ESTUDIANT

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL NIVELL

1. La realització d'aquests cursos queda subjecta a la inscripció del nombre mínim d'alumnes establerts.
En el cas que el curs no es realitzi es retornarà l'import abonat.
2. És necessari adjuntar una fotocòpia del DNI o Passaport.
3. En el cas de no tenir un dels documents la matrícula no serà vàlida.
4. La sol·licitud de baixa no comportarà la devolució dels diners de la matrícula.
Únicament es retornaran en cas que la direcció de BAU, Centre Universitari de Disseny decideixi anul·lar el curs.
5. S'entén per alumne de BAU / UVIC-UCC aquell que està matriculat en el curs acadèmic actual als estudis de Grau,
Graduat Superior, Diplomatura, Llicenciatura i/o Màster (no Postgrau). 
6. S'entén per exalumne de BAU / UVIC-UCC aquell que no estant matriculat en el curs acadèmic actual ha finalitzat
els estudis de Grau, Graduat Superior, Diplomatura, Llicenciatura i/o Màster (no Postgrau).

Signatura

* La realització d'aquests cursos queda subjecta a l'inscripció d'un mínim de 10 alumnes per horari i curs.

DADES ECONÒMIQUES
Preu del curs: Públic extern  395 €
   Alumnes BAU i UVic-UCC 335,75 €
   Exalumnes BAU i UVic-UCC 355,50 €

Forma de pagament:
 Secretaria
 Pagament online amb targeta de crèdit o dèbit a través d'enllaç telemàtic a TPV de La Caixa (www.baued.es/es/pago-directo)
 Ingrès bancari: Dades per l'ingrés bancari
   1. Núm. de compte: ES76 2100 1066 9202 0005 7154
   2. Fer constar el nom i cognoms de la persona interessada.
   3. Enviar el comprobant bancari del pagament, a la secretaria del
   Centre via e-mail: matricula.online@bau.cat.

Dilluns a dijous 9 a 13 h

El preu del curs inclou una prova final certificadora de nivell.

ANGLÈS B2.2 (Avançat 2) permet acreditar el nivell B2

Alumne BAU/UVic
Exalumne de BAU/UVic

(A complimentar per Secretaria)

Nº de Solicitud:
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