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Universitat	d’Andorra	[UdA]	Guia	per	als	estudiants	internacionals	

	
La	Guia	per	 als	 estudiants	 internacionals	de	 la	Universitat	d’Andorra	proporciona	 informació	
pràctica	per	ajudar-vos	en	la	vostra	arribada	a	la	Universitat	d’Andorra	(UdA).		

Inclou	consells	orientatius	sobre	el	transport	per	arribar	a	Andorra	i	també	tota	la	informació	
necessària	sobre	els	serveis	de	suport	de	la	Universitat.	

Benvinguts	a	l’UdA	
Estudiar	a	 l’estranger	pot	ser	tot	un	repte,	però	també	una	experiència	emocionant.	Aquesta	
guia	 ha	 tingut	 en	 compte	 les	 vostres	 necessitats	 per	 tal	 d’incloure	 informació	 important	 i	
respostes	 a	 les	 preguntes	 més	 freqüents	 sobre	 viure	 i	 estudiar	 a	 Andorra.	 Valorem	
enormement	 la	 contribució	 que	 feu	 com	 a	 estudiants	 internacionals	 a	 l’entorn	 educatiu,	
cultural	i	social	de	la	Universitat	d’Andorra.		

Aquesta	 guia	 s’ha	 elaborat	 per	 als	 estudiants	 que	 vénen	 a	 estudiar	 a	 Andorra.	 Proporciona	
consells	 pràctics	 sobre	 viure	 i	 estudiar	 a	 Andorra	 des	 de	 la	 perspectiva	 d’un	 estudiant	
internacional.	 L’objectiu	de	 la	guia	és	complementar	altres	 fonts	d’informació	que	rebreu	un	
cop	 arribeu	 a	 la	 Universitat	 i	 us	 puguem	 rebre	 al	 Servei	 d’acollida	 per	 a	 estudiants	
internacionals.	 Per	 a	 més	 informació,	 poseu-vos	 en	 contacte	 amb	 el	 Servei	 d’acollida	 per	 a	
estudiants	internacionals.	

La	Universitat	d’Andorra	s’ubica	al	centre	de	la	vila	de	Sant	Julià	de	Lòria,	i	està	envoltada	d’un	
bonic	paisatge	muntanyós	i	immersa	en	un	entorn	segur	i	acollidor.		

Estem	encantats	que	hagueu	escollit	la	nostra	institució	per	estudiar,	i	esperem	el	moment	de	
poder	donar-vos	la	benvinguda	a	la	Universitat.		

On	és	el	Principat	d’Andorra?	
• Microestat	europeu	
• Entre	França	i	Espanya	
• Un	dels	petits	estats	més	grans	d’Europa	
• Superfície:	468	km2	
• Fort	dinamisme	socioeconòmic	
• Sistema	institucional	i	polític	molt	estable	
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Com	arribar	a	Andorra	
Andorra	 té	 diversos	 aeroports	 internacionals	 en	 un	 radi	 de	 200	 km,	 i	 hi	 ha	 línies	 regulars	
d’autobús	que	els	connecten	amb	el	Principat	d’Andorra.	En	cas	que	llogueu	un	cotxe,	haureu	
de	comprovar	quina	és	la	millor	ruta	per	arribar.	Per	dissenyar	el	vostre	itinerari	podeu	visitar	
Com	arribar	a	Andorra.		

Raons	per	estudiar	a	Andorra	
• Andorra	és	membre	de	l’Espai	Europeu	d’Ensenyament	Superior	(EEES)	
• Ubicació	privilegiada	al	cor	dels	Pirineus		
• Tranquil	i	molt	segur	per	viure		
• Immers	en	la	natura		
• Acollidor,	amistós	i	accessible		
• Multicultural	i	multilingüe		
• Més	de	1000	anys	d’història	per	explorar		
• Un	paradís	per	practicar	esports		
• El	domini	esquiable	més	gran	dels	Pirineus	

Raons	per	estudiar	a	l’UdA	
• Adaptada	a	l’EEES		
• Titulacions	reconegudes	nacionalment	i	internacionalment		
• Una	oferta	docent	innovadora,	flexible,	de	qualitat	i	en	contínua	evolució		
• Ensenyament	personalitzat,	amb	classes	presencials	limitades	a	30	persones	
• Preus	de	matrícula	atractius		
• Potenciació	de	les	tecnologies	de	la	informació	i	del	multilingüisme	
• Professorat	del	món	acadèmic	i	del	món	professional	
• Dilatada	experiència	docent	tant	en	formació	presencial	com	en	formació	virtual	
• Interessants	camps	de	pràctiques	
• Alts	nivells	d’ocupabilitat	i	moltes	sortides	professionals	tant	en	l’àmbit	nacional	com	

en	l’internacional	

La	vida	al	campus	de	l’UdA,	una	experiència	incomparable	
1. Un	campus	cohesionat,	proper	i	dinàmic	
2. Instal·lacions	per	estudiar	en	condicions	òptimes	
3. Imports	de	matrícula	atractius	
4. Implicació	en	activitats	solidàries,	de	cooperació	i	de	dinamització	social	
5. Projectes	intergeneracionals	en	diversos	àmbits	de	la	societat	
6. Avantatges	en	l’ús	d’equipaments	esportius	
7. Forfet	d’esquí	a	preu	reduït	per	accedir	a	totes	les	estacions	d’Andorra	
8. Accés	gratuït	als	museus	nacionals		
9. Àmplia	oferta	d’allotjament	al	país	



5	

	

Inscripció	a	l’UdA	
• La	preinscripció	a	tots	els	estudis	es	pot	tramitar	en	línia	a	través	de	la	pàgina	web	de	

la	Universitat	durant	el	període	de	preinscripció	
• Abans	d’efectuar	la	matrícula,	és	necessari	que	el	Govern	d’Andorra	reconegui	els	

vostres	títols.	El	Servei	d’Acollida	per	a	estudiants	internacionals	de	l’UdA	us	
proporcionarà	suport	i	orientació	al	llarg	d’aquest	procés.	Consulteu	com	accedir	a	
l’Ensenyament	superior	

o Diploma	de	batxillerat	reconegut	pel	Govern	d’Andorra.	
o 	Un	diploma	de	bàtxelor/grau	en	l’especialització	corresponent	per	als	estudis	

de	màster.	
o Títols	de	sistemes	educatius	estrangers	que	hagin	estat	reconeguts	pel	Govern	

d’Andorra	

Informació:	abans	d’arribar	a	Andorra		
Abans	de	venir	a	Andorra	

1. Per	 obtenir	 l’autorització	 d’immigració	 per	 a	 estudis,	 pràctiques	 formatives,	
entrenaments	esportius	o	recerca,	haureu	de	preparar	alguns	documents	al	vostre	país	
d’origen.		

2. Poseu-vos	 en	 contacte	 amb	 el	 Servei	 d’acollida	 per	 a	 estudiants	 internacionals	 a	
international@uda.ad	i	us	proporcionarem	la	informació	necessària.		

3. 	La	llengua	oficial	de	la	Universitat	és	el	català,	però	hi	ha	diverses	llengües	de	treball	i	
de	docència.	No	et	preocupis:	t’ajudarem	amb	el	català	un	cop	hagis	arribat.	Però	pots	
començar	a	aprendre’n	fins	i	tot	abans	d’arribar	entrant	al	Servei	de	llengües.	Algunes	
assignatures	del	bàtxelors	es	vehiculen	en	anglès.	
	

Arribada	
En	 aquest	 apartat	 trobareu	 alguns	 consells	 pràctics	 sobre	 viure	 i	 estudiar	 a	 Andorra	 com	 a	
estudiant	 internacional,	 així	 com	 detalls	 sobre	 el	 suport	 de	 què	 podreu	 gaudir	 durant	 les	
primeres	setmanes	de	la	Universitat.		

Un	cop	a	Andorra	

El	 Servei	 d’acollida	 per	 a	 estudiants	 internacionals	 (SAI)	 de	 la	 Universitat	 d’Andorra	
proporcionà	informació	essencial	per	als	estudiants	internacionals.		

1. Us	informarem	sobre	tot	el	que	necessiteu	per	formalitzar	la	vostra	matrícula	a	l’UdA.		
2. Us	ajudarem	a	complimentar	tota	la	documentació	necessària	per	viure	a	Andorra	i	

accedir	a	l’Ensenyament	superior.		
3. Us	oferirà	el	Buddy	Programme.	Un	estudiant	local	de	l’UdA	us	farà	de	guia	durant	els	

primers	mesos	al	país	i	a	la	universitat.	
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Al	 SAI	 trobaran	el	 suport	necessari	 i	 la	 informació	bàsica	per	poder	 	 dur	 a	 terme	els	 tràmits	
legals	abans	i	després	d’arribar	a	Andorra.		

El	SAI	us	ajudarà	a	resoldre	qualsevol	dubte	que	us	pugui	sorgir	sobre	la	vida	acadèmica,	 i	us	
oferirà	informació	i	suport	en	els	següents	aspectes:		

• Com	obrir	un	compte	bancari	
• Com	obtenir	una	targeta	telefònica	
• Com	obtenir	una	assegurança	de	salut	
• Trobar	allotjament		
• Conèixer	els	diversos	serveis	de	la	universitat		
• Accedir	a	serveis	com	ara	el	carnet	d’estudiant,	la	biblioteca	universitària	o	les	sales	

d’informàtica	
• Desplaçar-se	dins	d’Andorra	(mapes	i	transport	públic)	
• Immigració	
• Trobar	cursos	de	llengües		
• Números	de	telèfon	d’interès		
• Conèixer	altres	nou	estudiants,	i	a	tota	la	comunitat	d’estudiants	de	l’UdA	
• Conèixer	el	personal	de	la	universitat		

Estudis	
L’UdA	 ofereix	 diversos	 programes	 per	 a	 estudiants	 internacionals	 que	 desitgin	 estudiar	 un	
semestre	o	una	titulació	sencera	a	Andorra.		

BÀTXELORS	(180	ECTS	presencials)	(Inclouen	algunes	assignatures	en	anglès)	

• Bàtxelor	en	administració	d’empreses	(presencial,	virtual		mixt)	
• Bàtxelor	en	informàtica	(presencial,	virtual	o	mixt)	
• Bàtxelor	en	infermeria	
• Bàtxelor	en	ciències	de	l’educació	(sistema	dual*)	
• Bàtxelor	en	infermeria	obstetricoginecològica	(en	col·laboració	amb	el	

Departament	de	Salut	de	la	Generalitat	de	Catalunya)	
• Doble	bàtxelor	en	informàtica	i	administració	d’empreses	(presencial,	virtual	o	

mixt)		
• Doble	bàtxelor	en	administració	d’empreses	i	dret		(presencial,	virtual	o	mixt)	

	

BÀTXELORS	VIRTUALS	(180	ECTS	virtuals,	doble	titulació:	UdA	–	UOC	Universitat	Oberta	
de	Catalunya)	(En	català)		

• Bàtxelor	en	comunicació	
• Bàtxelor	en	dret	
• Bàtxelor	en	humanitats	
• Bàtxelor	en	llengua	catalana	

																																																													
*	 El	 sistema	 dual	 permet	 als	 estudiants	 experimentar	 la	 seva	 futura	 professió	 des	 d’una	 perspectiva	
teòrica	i	pràctica	des	d’una	etapa	inicial	dels	seus	estudis.	
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MÀSTERS	(virtuals,	doble	titulació:	UdA	–UOC	Universitat	Oberta	de	Catalunya)	(180	
ECTS)	(en	català)		

• Màster	en	administració	d’empreses	(MBA)	
• Màster	en	enginyeria	informàtica	

PROGRAMA	DE	DOCTORAT	

• Consulta	l’Escola	Internacional	de	Doctorat		

Conegueu	més	sobre	l’UdA	
Tota	la	informació	actualitzada	està	disponible	a	http://www.uda.ad	

	


