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STUDENT OF EXCELLENCE
INDEPENDENT, OPEN-MINDED AND ADAPTABLE. 



§ Raons per estudiar a l’estranger
§ Mobilitat acadèmica
§ Oferta de mobilitat
§ Convenis en curs
§ Competències lingüístiques
§ Com sol·licitar la mobilitat
§ Formularis: Outgoing Student/ Incoming Student
§ Requisits
§ Gestions i visats
§ Ajuts. 

üCom sol·licitar-lo
ü Import
ü Justificació mobilitats
ü Justificació despeses
üDeures



1. Viure una aventura i ampliar horitzons fora de la nostra zona de confort.

2. Aprendre a ser autosuficient.

3. Millorar el coneixement d’un altre idioma.

4. Conèixer i experimentar una altra cultura, ampliar horitzons, entendre i respectar  altres cultures.

5. Millorar les teves oportunitats professionals amb un CV que destaqui.

6. Adquirir habilitats noves: flexibilitat, capacitat d'adaptació i de gestió de la incertesa.

7. Establir una xarxa d’amics i contactes internacional.

8. Aprendre sobre tu mateix.

9. Tornar amb una mirada nova.

10. Viatjar.



§ MOBILITAT ACADÈMICA

§ AJUTS A LA MOBILITAT

goo.gl/SW7uF





Què és la mobilitat acadèmica?
§ 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.

Qui pot optar a la mobilitat acadèmica? 
§ Tots els estudiants de formació reglada de l’UdA segons el que estigui establert 

en el seu pla d’estudis.
§ Cal diferenciar la mobilitat acadèmica de les estades formatives.
§ És responsabilitat de l'estudiant conèixer el pla d’estudis de la universitat de 

destí a la que vol optar.



goo.gl/tACjFh

On puc fer la meva mobilitat amb l’UdA?



goo.gl/mi8NLe



Unifal
Universidad de Alfenas

Universidad 
del Pacífico

Universidade do Minho

Universitat degli
Study di Sassari

Beijing Institute
of Technology

UNDAV 
Universidad Nacional de Avellaneda

Colorado Colorado 
Springs University

Universidad de La Laguna

UNED
Universidad de Zaragoza

Universitat de Barcelona
Universitat de Lleida
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Vic

Universitat de Perpinyà
Universitat de Toulouse



Country University

Espanya (Lleida) Universitat de Lleida (UdL)

Espanya (Tarragona)
Universitat Rovira i Virgili (URV)

Espanya (Vic) Universitat de Vic (UVic)

Espanya (Saragossa) Universidad de Zaragoza (UNIZAR)

França (Perpinyà)
Màster en educació de la Universitat de Perpinyà Via 
Domícia



Country University Studies UdA Home Studies Destination Outgoing Incoming

Portugal (Minho) Universidade do Minho

Bàtxelor en Administració d’empreses Licenciatura em Gestão 5 5

Bàtxelor en Ciències de l’educació Licenciatura em Educação
Básica/Educação

5 5

Bàtxelor en Infermeria Licenciatura em Enfermagem 5 5

Bàtxelor en Informàtica Mestrado Integrado em Engenharia 
Informática

5 5

Colorado Colorado Colorado Springs 
University

Tots Tots Segons demanda i disponibilitat
(USA)

Italy (Sardinia) Universitat degli Studi di 
Sassari

Bàtxelor en Ciències de l’educació Bachelor Degree in Education 5 5

Bàtxelor en Administració d’empreses Bachelor Degree in Economics and 
Management

5 5

Bàtxelor en Infermeria Bachelor Degree in Nursing 5 5

Espanya (Madrid) Universidad Nacional de 
Educación a distancia (UNED)  

Tots Tots Segons demanda i disponibilitat

Espanya Universidad de la Laguna 
(ULL)

Tots Tots 1 1
(La Laguna)

Espanya (Barcelona) Universitat de Barcelona, 
Facultat d'Educació

Bàtxelor en Ciències de l’educació Bachelor Degree in Education Segons demanda i disponibilitat

Amèrica (Brasil) Unifal. Universidade Federal 
de Alfenas (Brasil)

Bàtxelor en Ciències de l’educació Licenciatura de Pedagogia 5 5
Bàtxelor en Infermeria Emfermagem 5 5
Bàtxelor en Informàtica Ciència da computação 5 5

Amèrica (Argentina)
UNDAV – Universidad 
Nacional de Avellaneda 
(Argentina) 

Bàtxelor en Administració d’empreses Licenciatura en gerencia de empresas 10 10

Bàtxelor en Ciències de l’educació Licenciatura en turismo 10 10
Bàtxelor en Infermeria Licenciatura en infermeria 10 10
Bàtxelor en Informàtica Ingeniería en informática 10 10

Amèrica (Perú) Universidad del Pacífico Tots Tots 2 2

Amèrica (República Dominicana)
Instituto tecnológico de las 
Américas (República 
Dominicana) 

Xina (Beijing) Beijing Institute of Technology
Bàtxelor en Administració d’empreses International Trade and Business

8 8
Bàtxelor en Informàtica Bachelor in Computer Science

TOTAL 101 101



§ Instituto tecnológico de las Américas (República Dominicana) 
§ Campus Iberoamericano de Movilidad

§ Universities of Small/Micro States and Territories Network

§ ISEP – International Student Exhange Program

§ Universitat de Barcelona, Fac. d’Empresa (Espanya)

§ Université de Poitiers (França)

§ Université de Montpellier (França)

§ Cologne University (Alemanya)

§ Warkick University (Regne Unit)

§ Universidad de Monterrey (Mèxic)

§ Universidad de Buenos Aires (Argentina)

§ San Ignacio de Loyola (Perú)

§ Centennial College (Canadà)

§ Tula's International School (Índia)



Outgoing Students

§ Caldrà que els estudiants demostrin tenir un nivell A2 /B1 de la llengua de la 
titulació triada al país de destí.

Incoming Students

§ La majoria de les matèries es vehiculen en català. A tots els plans d’estudis hi ha 
assignatures vehiculades en anglès. 

§ Es recomana als estudiants matricular-se dels cursos gratuïts  i presencials de 
català “Aprèn Català” que ofereix gratuïtament el Govern d’Andorra. Des de 
l’Oficina de Relacions Internacionals s’ofereix l’ajuda per matricular-se. 



§ Terminis (primer trimestre de l’any anterior a la mobilitat)
§ Formulari d’Outgoing Student 

§ Fer constar la Universitat de destí així com la proposta de crèdits i 
assignatures a cursar. 

§ A la sol·licitud de mobilitat, haurà de fer constar que vol optar a l’ajut de 
mobilitat(*).

§ La sol·licitud validada per la coordinació dels estudis
§ Pagament de 100€ recuperables a través de l’ajut sempre i quan la mobilitat 

sigui efectiva
§ Carta de motivació per cursar la mobilitat 
(Statement of Purpose clearly indicating duration and purpose of study, preferred
technical work or experience and academic background)







Criteris de valoració de les sol·licituds
§ Estar matriculat a l’UdA en el curs actual i tenir tota la documentació en 

regla.
§ Haver superat un mínim de 30 ECTS en el pla d’estudis en què està 

matriculat.
§ Complir la normativa acadèmica de destí.
§ Nota mitjana de l’expedient que l’estudiant té obert en el moment de la seva 

sol·licitud.
§ No haver cursat un semestre de mobilitat anteriorment.
§ Matricular-se d’un mínim de 25 crèdits ECTS a l’UdA (la matrícula sempre és 

en origen).
§ En cas que 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. 



§ És responsabilitat de l'estudiant fer les gestions i els tràmits necessaris per 
a la mobilitat.

§ Cada país tindrà uns requisits diferents per residir i els tràmits seran 
diferents en cada cas.

§ Caldrà revisar la pàgina de l’Oficina de Relacions Internacionals de cada 
universitat per conèixer els requisits.

§ És responsabilitat de l’estudiant fer la demanda del visat i obtenir la 
documentació necessària per optar a la mobilitat.

§ Des de l’Oficina de Relacions Internacionals de l’UdA s’oferirà 
l’acompanyament i el suport en les gestions necessàries. 



Què són 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. 

Requisits
§ 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.

§ 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.



§ 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. 

§ 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. (*)

§ L’import màxim de l’ajut a la mobilitat establert pel curs 2017-2018 és de 
1.400€.

§ 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. 



§ Informe de valoració de la mobilitat realitzada per part de l'estudiant.

§ Presentar un certificat acadèmic amb els resultats obtinguts de les 
assignatures matriculades durant el semestre.

§ Es tindrà en compte el seguiment i la valoració final de la mobilitat de 
l’estudiant per part de la universitat de destinació.



§ A la fi del 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:
üMenys de 15 crèdits aprovats: 0%
üEntre 15 i 22 crèdits aprovats: 35%
üMés de 22 crèdits aprovats: 100%

§ 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.



§ 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:
ü la taxa per gestió de cobrament
üi les despeses que generi la reclamació del deute

§ 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.



International@uda.ad

“La veritable experiència 
a l'estranger no és la de 

descobrir nous paisatges 
sinó la d'adquirir 

una mirada nova sobre el 
món que ja coneixíem”.

Marcel Proust (1871-1922)


