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Normativa sobre mobilitat acadèmica 

 
Aquesta normativa regula la mobilitat dels estudiants de l’UdA amb altres 
universitats o institucions. 

1. La mobilitat s’entén com el desenvolupament d’activitats formatives que 
els estudiants dels bàtxelors impartits per l’UdA poden dur a terme en 
una universitat diferent de l’UdA o en una altra institució, durant un o 
més semestres acadèmics, en virtut d’un acord o conveni de mobilitat en 
què participi l’UdA. 

2. La Universitat d’Andorra, per acord de la Junta acadèmica, convocarà 
anualment el nombre de places de mobilitat per a cada semestre del 
curs següent.  

3. Per poder optar a la mobilitat, d’acord amb les bases de la convocatòria, 
l’estudiant haurà de fer una sol·licitud a l’UdA on indiqui: 

 Universitat on vol cursar el semestre de mobilitat. 

 Motivació per cursar la mobilitat. 

 Proposta de crèdits i assignatures a cursar. 

 
4. Per valorar les sol·licituds, la Universitat d’Andorra tindrà en compte el 

següent: 
a. Estar matriculat a la Universitat d’Andorra en el curs actual. 
b. Haver superat un mínim de 30 ETCS en el pla d’estudis en què 

està matriculat. 
c. Complir la normativa acadèmica de la universitat de destí. 
d. Nota mitjana de l’expedient que l’estudiant té obert en el moment 

de la seva sol·licitud. 
e. No haver cursat un semestre de mobilitat anteriorment. 

 
5. L’estudiant a qui se li hagi acceptat la demanda de mobilitat, s’ha de 

matricular d’un mínim de 25 ECTS a la Universitat d’Andorra.  

6. En el cas que en la universitat de destí no mesuri la càrrega acadèmica 
amb crèdits europeus, l’interessat haurà de sol·licitar l’equivalència de 
crèdits europeus a la Junta acadèmica.  
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Normativa sobre ajuts a la mobilitat acadèmica  

 
Aquesta normativa regula els ajuts a la mobilitat per als estudiants de l’UdA. 
Queden exclosos d’aquesta normativa els ajuts a la mobilitat d’estudiants que, 
per raons inherents al pla d’estudis, han de fer una part dels seus estudis fora 
d’Andorra. 
 

1. Els ajuts a la mobilitat són les quanties econòmiques que l’UdA ofereix 
als estudiants per cursar un semestre de mobilitat presencial a una altra 
universitat.  

2. La Universitat d’Andorra, per acord de la Junta acadèmica, convocarà 
anualment el nombre d’ajuts a la mobilitat per a cada semestre del curs 
següent, i determinarà l’import màxim dels ajuts.  

3. Per poder optar a un ajut a la mobilitat, l’estudiant ha de complir la 
normativa de mobilitat. En la sol·licitud de mobilitat, haurà de fer constar 
que vol optar a l’ajut de mobilitat.  
 

4. Per adjudicar els ajuts de mobilitat, la Universitat d’Andorra tindrà en 
compte els requisits establerts per a la mobilitat i, a més: 

a. Estar matriculat a la Universitat d’Andorra durant el curs anterior al 
què es demana l’ajut, a un programa de bàtxelor impartit per 
l’UdA. 

b. No haver gaudit anteriorment d’una ajuda a la mobilitat aprovada 
per la Universitat d’Andorra pel mateix pla d’estudis en què la 
sol·licita. 

 
5. L’import màxim de l’ajut a la mobilitat establert pel curs 2017-2018 és de 

1.400€. 
 

6. La Universitat d'Andorra avança a l'estudiant en mobilitat el 70% de 
l'import de l'ajut. Aquest import se li abonarà a l’estudiant en el mes previ 
a l’inici de la mobilitat.  

 
7. En finalitzar el semestre de mobilitat, l’estudiant haurà de justificar la 

despesa de mobilitat efectuada en concepte de transport, allotjament i 
manutenció, com a mínim per l’import de l’ajut concedit. D’acord amb 
l’import justificat, si aquest fos inferior a l’import màxim de l’ajut, la 
Universitat calcularà el percentatge final de l'ajut a la mobilitat en funció 
dels crèdits aprovats: 

i. Menys de 15 crèdits aprovats: 0% 
ii. Entre 15 i 22 crèdits aprovats: 35% 
iii. Més de 22 crèdits aprovats: 100% 
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En el supòsit que l'estudiant no justifiqui la despesa o bé aprovi 22 
crèdits o menys, haurà de retornar la part corresponent de l'avançament 
que va rebre a l'inici de semestre. Si l’estudiant compleix tots els 
requisits, la Universitat d’Andorra li abonarà l’import restant de l’ajut. Si 
l’import justificat de l’ajut fos inferior a l’import corresponent a 
l’avançament, l’estudiant haurà de retornar la diferència. 

8. En el cas que l’estudiant hagi de retornar una part o la totalitat de l’ajut 
rebut, disposarà de 15 dies per fer efectiu el pagament a l’UdA. De no 
fer-ho en aquest termini, se li aplicarà la mateixa normativa que als 
estudiants deutors de l’UdA, havent de satisfer la taxa per gestió de 
cobrament i les despeses que generi la reclamació del deute. 

9. L'estudiant a qui se li accepti la sol·licitud de mobilitat, haurà d’acceptar 
expressament les condicions en què la Universitat d’Andorra li concedeix 
l’ajut a la mobilitat. 

 

 

 

 

11 de maig del 2017 

 

 

 

 


