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Que és el CUID

Els exàmens d'anglès (B1 i B2) i francès (B1 i B2) del CUID han estat
acreditats per l'Associació de Centres de Llengües de l'Ensenya
ment Superior (ACLES).

El Centre Universitari d'Idiomes a Distància de la UNED (CUID) té
com a finalitat promoure l'aprenentatge de les llengües. Aquests
ensenyaments s'imparteixen com a títols propis de la Universitat a
través dels centres associats com el CA UNED GIRONA a les seves
aules a Salt, Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.

Aquestes acreditacions seran automàticament reconegudes per les
universitats catalanes i espanyoles així com per la majoria de les
universitats europees.

. Com

Matrícules i preus

funciona el CUID

Modalitat Semipresencial: El CUID organitza els seus estudis
d'acord amb la metodologia pròpia de la UNED, una modalitat semi
presencial en la qual es combinen tutories presencials, materials
didàctics pensats per a l'aprenentatge autònom en diferents
formats (imprès i multimèdia), aules virtuals i tutories telemàtiques.
Les tutories presencials les organitzen els centres associats del
CUID amb dues hores de classes a la setmana.
Modalitat virtual: En els cursos d'anglès
(nivells A1, A2, B1, B2, i
C1) i en alguns nivells d’altres idiomes s'ofereix la possibilitat d'un
ensenyament totalment telemàtic. La metodologia està basada en
un enfocament col·laboratiu i es recomana als estudiants llegir bé la
guia abans de matricular-se. Els estudiants tenen un tutor online i el
material didàctic recomanat; només van al centre per fer els exà
mens finals. Per més informació cuid.uned.es

Acreditacions
Els estudiants de la UNED podran obtenir reconeixement acadèmic
de crèdits per als estudis de grau de la UNED:
a) nivell A2: 1 crèdit ECTS per nivell i llengua.
b) nivell B1, B2, C1 i C2: 2 crèdits ECTS per cada nivell i llengua.
Tots els diplomes del CUID són titulacions pròpies de la UNED i
estan adaptats als nivells del Marc Comú Europeu de Referència per
a les Llengües (MCERL).

-

-

Les matrícules es fan online:
www.uned.es / www.unedgirona.org
Del 18 de juliol al 31 d'octubre de 2016.
Modalitat semipresencial:
Matrícula ordinària: 327€
Estudiants UNED i matrícules bonificades*: 219€
Modalitat virtual:
Matrícula ordinària: 206€
Estudiants UNED i matrícules bonificades*: 134€

-

*Bonificació del 40% per a alumnes, professors i PAS de la UdG i per
institucions i entitats que tinguin conveni al respecte.- Descompte del 50%
per a persones amb una discapacitat reconeguda del 33% o superior (només en la
1ª matrícula)

Oferta acadèmica CUID-UNED Girona
FIGUERES · Anglès ·

Nivells A1,B1, B2 i C1

SANT FELIU DE GUÍXOLS ·
SALT · Anglès ·

Anglès · Nivells B1, B2, C1

Nivells A1, A2, B1, B2, C1

OLOT · Àngles · Nivells A1, A2, B1, B2
Francès · Nivells A1, A2, B1, B2
Alemany · Nivells A1 i B2

