ASPECTES MORFOSINTÀCTICS I LÈXICS DE LA LLENGUA.

Coneixements d'accés:
La matrícula en aquesta assignatura o mòdul està reservada únicament a persones que es van matricular en una
edició anterior del Títol d'Expert Universitari en COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN
ANGLÈS i van obtenir resultat de no apte en aquesta assignatura o mòdul. Les persones que es matriculen en aquesta
assignatura també s'han de matricular de la prova final i de totes aquelles assignatures o mòduls del Títol en les quals
hagen obtingut la qualificació de no apte en edicions anteriors.
Coneixements previs necessaris:
Es requereix titulació universitària. Excepcionalment es pot considerar per la direcció l'accés a professionals sense
titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el
programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris.Els alumnes matriculats en aquestes condicions
només podran obtenir un certificat d'aprofitament per els estudis superats però no podran optar a l'obtenció del títol
propi de postgrau.
Condicions generals
L'acció formativa complix les següents condicions generals: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5
Condicions específiques
El període de preinscripció de les assignatures soltes i de la Prova Final Extraordinària romandrà actiu fins a set dies
abans del començament de la impartició de cada assignatura.
Organitzadors:
Responsable d'activitat

EVA MARÍA MESTRE MESTRE

Coordinador

PENNY MACDONALD LIGHTBOUND

Coordinador

DAVID PICÓ VILA

Dades bàsiques:
Adreça web

http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/882439normalv.html

Correu electrònic

capacitacioangles@upv.es

Tipus de curs

MODUL DE T.P.

Estat

FINALITZAT

Duració en hores

20 hores a distància

Crèdits ECTS

2

Informació tècnica docent

Contacto: Directora: Eva M. Mestre Mestre
Coordinador: David Picó Vila

On i quan:
On

VALÈNCIA

Horari

INTERNET
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Lloc d'impartició

On-line

Data d'inici

14/10/19

Data d'acabament

27/10/19

Dades de matriculació:
Matrícula des de

16/05/19

Inici de preinscripció

25/07/19

Mínim d'alumnes

1

Màxim d'alumnes

600

Preu

22,00 euros

Observacions al preu

22€ Público en general

Professorat:
CARRIÓ PASTOR, MARÍA LUISA

Assignatures del Curs:
Assignatura
ASPECTOS MORFOSINTÁCTICOS Y LÉXICOS DE LA LENGUA

Tipus
oferta

Nòm del
Grup

Previst
Inici

Previst
Fi

T

19/20

14/10/1
9

27/10/1
9

[O] Optativa [T] Troncal
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