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CURSOS INTENSIVOS DE VERÁN 2015 

A Universidade de Santiago de Compostela convoca cursos intensivos de verán do 13 
a 24 de xullo de 2015 no Centro de Linguas Modernas (CLM) de conformidade coas 
seguintes 

BASES 

1.- CURSOS 

Campus de Santiago 

lingua nivel grupos 1 prazas 1 duración taxas 

use externos 
Alemán Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Ara be Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Catalán Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Checo Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Chinés Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Eslovaco Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Euskera Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Francés Intermedio 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Grego moderno Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Húngaro Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Inglés Intermedio 1 40 40 horas 150 € 175 € 
Inglés Avanzado 1 40 40 horas 150 € 175 € 
Italiano Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Lingua de signos Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Lingua de signos Intermedio 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Neerlandés Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175€ 
Polaco Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Portugués Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Ruso Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Xaponés Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 

Curso de N5 20 20 horas 100 € 125 € 
preparación para o (nivel básico 
exameNOKEN NOKEN) 
(xa onés) 
English for Intermedio 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Academical 
Pu oses 
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Campus de Lugo 

lingua nivel 1 grupos 1 prazas 1 duración taxas 

use externos 
Alemán Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Francés Intermedio 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Inglés Intermedio 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Italiano Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Lingua de signos Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 
Portugués Iniciación 1 20 40 horas 150 € 175 € 

2.- DESTINATARIOS 

Estes cursos están dirixidos con carácter preferente ao alumnado da USe que vaia ir a unha 
universidade estranxeira cunha bolsa dos programas de mobilidade (Erasmus+, Europrácticum, 
Erasmus-Mundus, convenios bilaterais, e outros) durante o curso 2015-16, aínda que tamén 
están abertos a o u tras persoas a partir de 16 anos cumpridos en 2015 . 

Nos cursos de francés (Santiago e Lugo) e inglés (Santiago e Lugo) non se admitirán alumnos 
que non teñan coñecementos previos destas linguas. 

3.- CONTIDOS DOS CURSOS 

Os cursos de iniciación ao idioma inclúen contidos do nivel A 1 segundo o MEeR necesarios 
durante as estadías de estudos, traballo e/ou de turismo e os relacionados coa cultura e 
civilización dos países de fala que poderán impartirse en galego ou en español. 

En todos os cursos, ruáis que contidos gramaticais, preténdese ofrecer aos alumnos técnicas e 
práctica de destrezas, estratexias de comunicación, así como contidos específicos e funcionais 
que lles sexan útiles na súa estadía no estranxeiro. 

Os cursos de inglés poden servir como preparación para os exames de acreditación segundo o 
MEe R. 

4.- CALENDARIO E DURACIÓN 

Dende 13 ao 24 de xullo de 2014, 4 hs diarias- 40 hs en total, 2 hs diarias- 20 hs en total. 

5.- MATRÍCULA 

Non existe prazo de inscrición previa. 

O único requisito para tomar parte nestes cursos é ter cumpridos 16 anos de idade no ano en 
curso ou anteriores. 

Datas de matrícula: 

do 30 de abril ao 31 de maio de 2015 1° prazo alumnado dos cursos de iniciación. 
do 1 de xuño a o 30 de xuño de 2015 2° prazo alumnado dos cursos de iniciación. 



do 19 de xuño ao 30 de xuño de 2015 alumnado dos cursos de nivel intermedio e avanzado. 

As prazas cubriranse polo estrito arde da matrícula. 

A matrícula farase por internet dende a páxina web do CLM <http//www.usc/clm/> . 

No caso de ter problemas coa matrícula en liña ou algunha dúbida coa Secretaría Virtual, deben 
de remitir unha incidencia ao enderezo <cau@usc.es> do Centro de Atención a Usuarios (CAU) 
da use, e seguir as indicacións recibidas. 

Prezo da matrícula 

Cursos de 40 horas: 
Comunidade universitaria da USC 150,00 euros 
Persoas externas dende 16 anos de idade 175,00 euros 

Cursos de 20 horas 
Comunidade universitaria da USC 100,00 euros 
Persoas externas dende 16 anos de idade 125,00 euros 

Dada a natureza de servizo universitario e a súa consideración de estudos propios e específicos 
diferentes aos de validez en todo o territorio nacional, non será de aplicación o réxime de 
exclusións ou subvencións á matrícula que rexe para os estudos universitarios ordinarios. 

Non se levarán a cabo os cursos nos que non se inscriban un mínimo de 8 persoas, a non ser 
en casos excepcionais que a dirección do CLM estime pertinentes. 

No caso de anulación dun curso daráselle ao alumno a posibilidade de cambiar a outro idioma 
con prazas libres ou devolveráselle o importe da matrícula. Noutros casos non será posible a 
devolución da matrícula, agás en casos excepcionais, debidamente xustificados e documentados, 
que deben contar co visto bo da dirección do CLM. 

6.- PROBA DE NIVEL 

Para os cursos de francés (campus de Lugo e Santiago) e inglés (Campus Lugo e Santiago) 
co fin de clasificar aos alumnos segundo o seu dominio do idioma, o día 16 de xuño haberá 
unha proba de nivel ás 14:00 horas na Facultade de Dereito (Santiago) e na Facultade de 
Humanidades (Campus de Lugo). 

Datas para a inscrición na proba de nivel: 30/04-15/06/2014. 

A inscrición na proba de nivel realizarase a través da páxina web <http//www.usc/clm/> ou 
excepcionalmente de xeito presencial no Negociado do propio CLM. 

No caso de ter problemas coa inscrición en liña, deben de remitir unha incidencia ao enderezo 
<cau@usc.es>. 

Resultados das probas de nivelación: 18/06/2014. 

Os resultados da proba de nivel serán publicados na páxina web do Centro 
<http/ /www .use/ el m/>. 
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7.- AVALIACIÓN, CERTIFICACIÓN 

Todos os alumnos que cumpran os requisitos mínimos, que serán o cumprimento do 70% dos 
contidos programados para cada curso, a avaliación continua positiva, e a asistencia ao 80% das 
sesións de clase, poderán recibir un certificado que acreditará a denominación do curso, a 
cualificación apto/non apto, duración do curso en horas, nome e DNI/NIE/PASAPORTE do 
alumno. 
Os alumnos que non cumprisen cos requisitos mínimos mencionados, non terán dereito a un 
certificado de aprobación, mais sí a un F AGO CONSTAR das horas aproveitadas do curso. 

8.- CRÉDITOS 

o alumnado que supere estes cursos poderá solicitar na use os créditos correspondentes en 
base da acreditación do coñecemento de lingua estranxeira para a obtención dQ título de grao 
segundo a normativa de aplicación na USC (ACORDO DE CONSELLO DE GOBERNO DE 31 
DE OUTUBRO 2013 e acordo co MODIFICACIÓN DO ACORDO DO CONSELLO DE 
GOBERNO DO 31 .DE OUTUBRO DE 2013 SOBRE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS NOS 
ESTUDOS DE GRAO AO ABEIRO DO ARTIGO 12.8 DO REAL DECRETO 1393/2007 PARA A 
INCLUSIÓN DA LINGUA DE SIGNOS). 

9.- CALENDARIO DOS CURSOS INTENSIVOS DE VERÁN DO CLM 2014 

Matrícula cursos de iniciación 1 o prazo - sen proba de nivelación 
Matrícula cursos de iniciación 2° prazo - sen proba de nivelación 
Inscrición nas probas de nivelación (inglés+ francés) 
Proba de nivelación (inglés + francés) 
Resultados da proba de nivelación (inglés+ francés) 
Matrícula cursos con proba de nivelación (inglés+ francés) 
Matrícula todos os cursos para ocupar as prazas baleiras 
Duración dos cursos 

10.- SEGURO 

30/04 - 31/05/2015 

01 /06 - 30/06/2015 
30/04- 15/06/2015 
16/06/2015 
18/06/2015 

19/06 - 30/06/2014 
o 1107 - 09/07/2014 

13/07- 24/07/2014 

O alumnado que cursa estudos na Universidade de Santiago de Compostela deberá estar 
amparado polo seguro, calquera que sexa o tipo de estudos ou a modalidade de matrícula. Polo 
tanto tamén o alumnado procedente do ensino secundario deberá subscribir o seguro de 
accidente e asistencia en viaxe que cubra os riscos derivados da súa actividade académica, 
establecido como obrigatorio polo Acordo do Consello de Gobemo de 26 de xuño de 2009. 
Información en http://www.usc.es/gl/servizos/sxe/seguros.html 

O custo do seguro obrigatorio e de 15€. 

11.- ACEPTACIÓN DAS BASES 

A solicitude de praza nos cursos intensivos suporá a aceptación incondicional destas bases. 

12.- IMPUGNACIÓN 

Contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñer recurso 
contencioso-administrativo perante o xulgado do contencioso-administrativo de Santiago de 
Compostela/Lugo no prazo de dous meses a contar desde o día seguinte á súa recepción, de 



conformidade cos artigos 46 e 8.2.a) da Lei da Xurisdición Contencioso Administrativa, 
aprobada por Lei 29/1998, do 13 de xullo. 

Non obstante, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun 
mes perante o órgano que o ditou. Neste caso non se poderá interpoñer o recurso contencioso
administrativo anteriormente indicado en tanto non recaia resolución expresa ou presunta do 
recurso administrativo de reposición, ao abeiro dos artigos 116 e ss. da Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común, modificada pala Lei 4/1999, do 13 de xaneiro. 

Para outras consultas ou maior información: 

CENTRO DE LINGUAS MODERNAS 
Avda. das Ciencias - casa dos catedráticos s/n-1 o 

Campus Vida- Santiago de Compostela 
Tel. : 8818 14443 

Correo electrónico: clm@usc.es 

CENTRO DE UNGUAS MODERNAS 
Facultade de Humanidades, 

Campus de Lugo 
Tel.: 98282 24605 

Correo electrónico: clm@usc.es 

Santiago de Compostela, a~~de abril de 2015 

OREITOR 
~~~;;,· RR~ do 19 de xuño de 2014 DOG Núm. 122 Luns, 30 de xuño de 2014 
~R~~CTOR DE OFERTA DOCENTE E OVACIÓN EDUCATIVA) 

As~vie López López 


