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Beques internacionals ensenyament superior 

Beques de Doctorat 
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• La convocatòria està oberta durant el primer semestre de l’any 

natural. 

• El Govern ofereix dos beques. 

• Per cursar estudis oficials de Doctorat a Andorra o a l’estranger. 

• Persones andorranes amb residència legal i efectiva d’una 

antiguitat mínima de cinc anys consecutius anteriors a l’entrada 

de la sol·licitud o estrangers que facin el doctorat a l’UdA. 

• S’han de complir els requisits acadèmics per accedir a un 

programa de Doctorat o estar cursant el primer any.  

• 1.250 € mensuals, fins a un total màxim de 15.000 € anuals. 

• Renovació a través de la convocatòria específica. 

• Més informació a https://www.ensenyamentsuperior.ad/recerca 

 

 

  

https://www.ensenyamentsuperior.ad/recerca


Beques internacionals ensenyament superior 

AbonAndBus Internacional 

© Govern d’Andorra – 2017 

• Barcelona i Toulouse. 

• Estudiants de formació professional superior, primer cicle 

universitari, segon cicle universitari i doctorat matriculats com a 

mínim de 18 ECTS per semestre en modalitat presencial. 

• Govern subvenciona el 50% de l’import del bitllet i l’estudiant  

paga l’altre 50%. 

• Talonari amb 22 viatges a BCN o 20 viatges a TOL. 

• Un talonari per estudiant i curs acadèmic. 

• Se sol·licita a partir de mitjan setembre i és vàlid fins el 31 

d’agost de l’any següent. 

• Sol·licitud + matrícula. 

• Si es perd o es deteriora no es té dret a obtenir una altre talonari. 

• Si no es gasta tot, no es té dret a cap reemborsament. 

 

 



Beques internacionals ensenyament superior 

Allotjament al CROUS de Toulouse 
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• Andorra té reservats 5 estudis i 5 habitacions. 

• Estudiants provinents del Principat d’Andorra matriculats en 

centres d’ensenyament superior de Toulouse que hagin omplert 

el Dossier Social Étudiant al web del CROUS Toulouse i els hagi 

estat denegada la beca. 

• Per poder beneficiar-se d’un dels allotjaments reservats 

contactar, tan aviat com sigui possible, la 

 

Délégation à l'Enseignement Français en Andorre  

Baixada del Molí, 5, 

Ed. El Molí III, bloc B 1r 1a - BP 88 

AD500 Andorra la Vella 

Tel.: 802 770 

Web: www.ambafrance-ad.org 

A/e: ce.ia130@ac-montpellier.fr 
 

•   

 



Beques internacionals ensenyament superior 

Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) 
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• L’obertura de la convocatòria s’inicia durant el mes de maig i 

finalitza a mitjan del mes de juny. 

• Andorra té reservades dues habitacions individuals confort. 

• Per a estudiants, andorrans o residents, de Licence, Master, 

Doctorat i Post-doc, inscrits en un centre d’ensenyament superior 

o en una universitat de les acadèmies de París, Créteil o 

Versalles. 

• Tenir com a mínim 18 anys i com a màxim 30 anys l’1 de 

setembre del curs acadèmic que començarà. 

• Es pot renovar dues vegades com a màxim (una vegada els 

Post-doc). S’ha de sol·licitar la renovació al Ministeri i a la CIUP. 

• És compatible amb els ajuts d’Allocation Logement Sociale de la 

CAF. 

  

 

 



Beques internacionals ensenyament superior 

Collège d’Europe de Brugges (Bèlgica) 
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• L’obertura de la convocatòria s’inicia durant el mes de novembre 

i finalitza a mitjan del mes de gener. 

• Andorra ofereix una beca. 

• Un total de 24.000 €, corresponents a matrícula d’estudis + 

allotjament + manutenció. 

• Nacionals andorrans que desitgen seguir una formació europea  

en dret, economia, política, relacions internacionals o estudis 

interdisciplinaris de nivell Màster. 

• S’han de complir les condicions d’accés (acadèmiques, 

lingüístiques, etc.), establertes pel Collège d’Europe. 

 Es poden consultar al web http://www.coleurope.eu  

 

  

 

 

http://www.coleurope.eu/


Beques internacionals ensenyament superior 

Beques Fulbright 

© Govern d’Andorra – 2017 

• L’obertura de la convocatòria s’inicia durant el mes de novembre 

i finalitza a final del mes de maig. 

• El Govern ofereix una beca. 

• Un total de 60.000 $, corresponents a matrícula d’estudis + 

assignació mensual per allotjament i manutenció + desplaçament 

+ llibres i material. 

• Nacionals andorrans, titulars d’un diploma com a mínim de nivell 

Bàtxelor, que desitgen seguir una formació de Màster o Doctorat 

en qualsevol disciplina, als Estats Units d’Amèrica.  

• Els sol·licitants han de tenir molt bon coneixement escrit i parlat 

de la llengua anglesa. 

• El finançament s’estableix com a màxim per 24 mesos. El segon 

any s’ha de sol·licitar la renovació de la beca. 

 

  

 



Beques internacionals ensenyament superior 

Beques del Govern del Japó 
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• L’obertura de la convocatòria s’inicia a principis d’abril i finalitza a 

mitjan del mes de maig. 

• Beques per cursar un màster o doctorat al Japó, per un import 

que cobreix les despeses d’anada i tornada, la matrícula 

d’estudis i un import mensual estimat de 143.000 ¥ per als 

investigadors lliures, 144.000 ¥ per als estudiants de màster i 

145.000 ¥ per als estudiants de doctorat 145.000 ¥. 

• S’han de complir les condicions establertes a les bases de la 

convocatòria. 

 Es poden consultar al web www.fr.emb-japan.go.jp 
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Altres ajuts. Exemples 
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• Beques de postgrau Fundació Crèdit Andorrà 

http://fundaciocreditandorra.ad/ca/beques-de-postgrau 

• Beca Fundació Julià Reig/ESADE http://www.fundaciojuliareig.ad 

• Fundació Josep Anton Cerqueda 

http://www.fundacioprivadajosepantoncerqueda.org/ 

• CoE https://www.coe.int/fr/web/jobs/traineeships 

• UNESCO  http://www.unesco.org/new/fr/fellowships/ 

• Diverses institucions. Podeu consultar el web de Becas Universia 

http://becas.universia.net/ i filtrar per país de procedència.  

• És útil consultar els webs dels ministeris d’afers exteriors i dels 

ministeris responsables de l’ensenyament superior dels diferents 

països per saber què s’ha de fer per anar-hi a estudiar, obtenir 

informació sobre oferta formativa o de pràctiques i possibilitats de 

finançament. 

• És útil consultar els webs d’organitzacions i fundacions del vostre 

àmbit d’interès que puguin oferir beques o pràctiques.  
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Beques internacionals ensenyament superior 
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Més informació al web 

www.ensenyamentsuperior.ad/beques-i-ajuts 

  
 

 

 

 

 

 

http://www.ensenyamentsuperior.ad/beques-i-ajuts
http://www.ensenyamentsuperior.ad/beques-i-ajuts
http://www.ensenyamentsuperior.ad/beques-i-ajuts
http://www.ensenyamentsuperior.ad/beques-i-ajuts
http://www.ensenyamentsuperior.ad/beques-i-ajuts
http://www.ensenyamentsuperior.ad/beques-i-ajuts
http://www.ensenyamentsuperior.ad/beques-i-ajuts


© Govern d’Andorra – 2017 

Gràcies per la vostra atenció 


