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Benvinguts a 
la Universitat 
d’Andorra



The University of Andorra (UdA) is the only public university 
in the Principality of Andorra, a microstate located in the 
heart of the Pyrenees. Higher education in the country 
began in 1988 with the creation of the School of Nursing 
and the School of Computer Science, giving rise to the 
University of Andorra, whose campus has been located in 
the centre of Sant Julià de Lòria since 2004.

Its mission is to give a quality response to the needs of 
Andorran society in higher education and research, and to 
train people in order to acquire the knowledge and skills 
needed to quickly and successfully enter the working world. 
For this reason, more than 90% of graduates find work 
before finishing their studies or during their first month of 
research, according to a labour insertion study done in 
2018 by the Agència de Qualtitat de l’Ensenyament 
Superior d’Andorra (Quality Assurance Agency for Higher 
Education of Andorra).

The University’s strengths are personalized student 
attention and the promotion of lifelong learning. Annually, 
UdA enrols more than 500 students in official degree 
programmes and more than 1,200 in continuous education 
programmes.

Throughout its 30-year history, the University of Andorra 
has grown in training and research at a sustainable rate, 
and it now offers academic degrees at all three university 
levels (bachelor, master and doctoral). The majority of the 
qualifications offered are first cycle (3-year bachelor’s 
degrees - 180 European credits), both on-campus and 
online, mainly in the fields of technology, business, health 
and education. All taught degrees are adapted to the 
European Higher Education Area (EHEA) framework and 
recognized by participating countries.

The University of Andorra is innovative, especially in 
regards to teaching and training models. It is currently in 
the process of changing its educational model so that 
study plans are based on the achievement of competencies 
through problem solving.

La Universitat d’Andorra (UdA) és l’única universitat 
pública del Principat d’Andorra, un microestat situat al 
cor dels Pirineus. L’ensenyament superior al país va 
iniciar-se l’any 1988, amb la creació de les escoles 
d’Infermeria i d’Informàtica, donant origen a la Universi-
tat d’Andorra, que des del 2004 té el seu campus situat 
al centre de Sant Julià de Lòria. 

La seva missió és respondre, amb qualitat, a les necessi-
tats de la societat andorrana en ensenyament superior i 
recerca, i formar persones per tal que adquireixin el 
coneixement i les competències necessàries per incorpo-
rar-se ràpidament i amb èxit al món laboral. Gràcies a 
això, més del 90% dels titulats troben feina abans 
d’acabar els estudis o durant el primer mes de recerca, 
segons un estudi d’inserció laboral fet per l’Agència de 
Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) 
l’any 2018.

Els seus principals actius són l’atenció personalitzada a 
l’estudiant i la promoció de l’aprenentatge al llarg de la 
vida. Anualment, l’UdA compta amb més de 500 
estudiants de títols oficials i amb més de 1.200 de forma-
ció continuada.

Al llarg dels seus 30 anys d’història, la Universitat d’Ando-
rra s’ha desenvolupat en formació i recerca a un ritme 
sostingut, fins a disposar d’una oferta formativa que 
completa els tres graus acadèmics universitaris (bàtxelor, 
màster i doctorat). El gruix de titulacions que ofereix són 
de primer cicle (bàtxelors de 3 anys - 180 crèdits 
europeus), tant presencials com virtuals, principalment 
en els àmbits tecnològic, d’empresa, de salut i d’educació. 
Totes les titulacions que s’imparteixen estan adaptades a 
les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior 
(EEES) i reconegudes als països que en formen part. 

La Universitat d’Andorra és innovadora, especialment en 
els models d’ensenyament i en la formació. Actualment, 
es troba en un procés de canvi del model educatiu per 
tal que els plans d’estudi estiguin basats en l’assoliment 
de competències mitjançant la resolució de reptes. 

Welcome to the
University of Andorra



Un país amb un sistema polític 
i jurídic propi

El règim polític d'Andorra és el coprincipat parlamentari. 
Andorra és l’únic país del món que té un sistema polític 
basat en coprínceps, és a dir, amb dos caps d’Estat. La 
seva Constitució data del 1993; és membre de les 
Nacions Unides des del 1993 i membre del Consell 
d’Europa des del 1994. 

Administrativament, té un total de set parròquies o 
divisions administratives: Canillo, Encamp, Ordino, la 
Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i 
Escaldes–Engordany. La seva capital és Andorra la Vella i 
l’idioma oficial és el català. La seva moneda és l’euro. 

MAPA DE SITUACIÓ D’ANDORRA / ANDORRA LOCATION MAP

Andorra és un microestat europeu caracteritzat per un 
fort dinamisme socioeconòmic i per l’estabilitat del seu 
sistema polític i institucional. Amb una superfície de 468 
km2, el Principat d’Andorra és un dels més grans dels 
petits estats d’Europa. El relleu andorrà és abrupte i 
muntanyós i el formen un total de 85 pics de més de 
2.000 m d’altitud. La distància entre la frontera espanyola 
i la francesa és de 45 km.

A mitjans del segle XX Andorra va passar de ser una 
societat tradicional, basada en una economia agrope-
cuària, a ser una societat moderna amb una economia 
d’activitats de serveis. La seva transformació econòmica 
i demogràfica està determinada per l’activitat turística, 
que ha esdevingut el motor de l’economia andorrana i 
ha modificat sensiblement el paisatge.

Andorra,
el país dels Pirineus



A country with its own official political 
and judicial system

The political system in Andorra is a parliamentary 
co-principality. Andorra is the only country in the world 
with a political system based on co-princes, which means 
it has two heads of state. Its Constitution dates from 1993; 
it has been a member of the United Nations since 1993 
and a member of the Council of Europe since 1994.

Administratively, it is comprised of a total of seven 
parishes or administrative divisions: Canillo, Encamp, 
Ordino, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, 
and Escaldes-Engordany. Its capital is Andorra la Vella and 
the official language is Catalan. Its currency is the euro.

Andorra is a European microstate characterized by a 
strong socioeconomic dynamism and the stability of its 
political and institutional system. With an area of 468 
km2, the Principality of Andorra is one of the largest 
small states of Europe. Andorra’s terrain is steep and 
mountainous, with 85 peaks over 2,000 meters tall. 
The distance between the Spanish and French borders 
is 45 km.

In the middle of the 20th century, Andorra transitioned 
from a traditional farming-based economy to a modern 
society with a service-based economy. This economic and 
demographic transformation has derived from tourism, 
which has become the motor of the Andorran economy 
and has noticeably changed the landscape.

Andorra, the country
in the Pyrenees



Society
76,369 residents

Currency: euro (EUR)
GDP per capita: 35,753 euros (2017)

Official language: Catalan
Other languages: Spanish, French, Portuguese, English 

Three free education systems: Andorran, Spanish and French
Capital: Andorra la Vella

Politics
System of government: parliamentary co-principality

14 March 1993: date of the Andorran Constitution
184th member state of the United Nations

Founding year: 1278

Climate and geography
Total geographical area: 468 km2 

More than 300 days of sunlight each year
12.6ºC average annual temperature

Highest point: the peak of Comapedrosa, 2,942 m
Lowest point: Spain-Andorra border, 840 m

Nature
85 peaks over 2,000 m

More than 70 lakes
More than 1,600 plant species

An extensive network of paths and trails 
Five long-distance footpaths (GR)

Tourism
More than 8 million visitors each year 

Two large ski resorts: Grandvalira and Vallnord
Caldea, the largest thermal spa in southern Europe 

Palau de Gel in Canillo (ice skating)
Naturlandia Adventure Park in Sant Julià de Lòria

More than 40,000 tourist bed spaces in 
hotels, mountain refuges and campgrounds

Nearly 1,400 shops
2 hours from Barcelona and Toulouse by car

Culture
40 Romanesque churches 

Many monument sites and a large network of museums
Two declared UNESCO World Heritage recognitions: the 

Madriu-Perafita-Claror Valley and the Pyrenees’ falles 
(summer solstice festival)

A vibrant cultural life with events all year long

Societat
76.369 habitants
Moneda: euro (EUR)
PIB per càpita: 35.753 euros (2017)
Llengua oficial: català
Altres llengües: espanyol, francès, portuguès, anglès
Tres sistemes educatius gratuïts: andorrà, espanyol i francès
Capital: Andorra la Vella

Política
Sistema de govern: coprincipat parlamentari
14 de març de 1993: data de la Constitució Andorrana
184è membre de les Nacions Unides
Any de fundació: 1278

Clima i geografia
Superfície total: 468 km2 
Més de 300 dies de sol l’any
12,6 ºC de temperatura mitjana anual
Punt més alt: pic de Comapedrosa, 2.942 m
Punt més baix: frontera hispanoandorrana, 840 m

Natura
85 cims de més de 2.000 m
Més de 70 llacs
Més de 1.600 espècies vegetals
Una extensa xarxa de camins
Cinc senders de Gran Recorregut (GR)

Turisme
Més de 8 milions de visitants anuals
Dos grans dominis esquiables: Grandvalira i Vallnord
Caldea, el centre termolúdic més gran del sud d’Europa 
Palau de Gel a Canillo
Parc d’aventures de Naturlandia a Sant Julià de Lòria
Més 40.000 places en allotjaments 
turístics, refugis i càmpings
Prop de 1.400 comerços
A dues hores per carretera de Barcelona i de Tolosa

Cultura
40 esglésies romàniques
Diferents conjunts monumentals i 
una important xarxa de museus
Dos béns declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO: 
la Vall del Madriu-Perafita-Claror i les falles del Pirineu
Una vida cultural vibrant, amb esdeveniments tot l’any

Andorra,
en xifres

Andorra
in figures





Andorra, a country to discover

A privileged location in the heart of the Pyrenees
A peaceful and safe country to live in
A country immersed in nature, where mountains 
and snow are a central part of life
An accessible country, where everything you need 
is nearby
A welcoming, multicultural and multilingual country
A country with a 1000-year history and culture 
to explore
A country to practice sports with many sports facilities
A country for skiing in the largest domain of 
the Pyrenees

Andorra, un país per descobrir

Una ubicació privilegiada al cor dels Pirineus
Un país tranquil i molt segur per viure 
Un país immers en la natura, on la neu i la 
muntanya són protagonistes
Un país accessible, on tot el que necessites és molt a 
prop teu
Un país acollidor, multicultural i multilingüe
Un país per explorar la seva història mil·lenària 
i la seva cultura 
Un país per viure intensament l’esport, amb 
moltes instal·lacions esportives 
Un país per esquiar al domini de neu més gran 
del Pirineu

Reasons to study al UdA
Raons per estudiar a l’UdA



UdA, a unique university

Qualifications adapted to the European Higher 
Education Area (EHEA) framework and recognised by 
participating countries
Innovative, high-quality, and constantly evolving course 
offerings
Personalised teaching, with on-campus classes limited 
to 35 people
Promotion of information technologies and 
multilingualism 
Teaching methodology that combines theoretical and 
applied training
Faculty from the academic and professional worlds with 
extensive teaching experience via both on-campus and 
online formats
High levels of employability (93-96%) and many local 
and international professional possibilities
Opportunities for international mobility, with an 
extensive offering of scholarships
Buddy Programme, a support programme that helps 
international students in Andorra to integrate and adjust 
to UdA campus life 

L’UdA, una universitat única

Titulacions  adaptades a les directrius de l’Espai
Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i reconegudes 
als països que en formen part 
Oferta docent innovadora, de qualitat i en contínua 
evolució
Ensenyament personalitzat, amb classes presencials 
limitades a 35 persones
Potenciació de les tecnologies de la informació i del 
multilingüisme
Metodologia docent que combina la formació teòrica i 
l’aplicada 
Professorat del món acadèmic i del món professional 
amb dilatada experiència tant en formació presencial 
com virtual
Alts nivells d’ocupabilitat (93-96%) i moltes 
sortides professionals tant en l’àmbit nacional com 
en l’internacional
Facilitats per a la mobilitat internacional dels 
estudiants, amb una oferta interessant de beques
Buddy Programme: programa d’acompanyament dels 
estudiants internacionals a Andorra i a la vida al 
campus de l’UdA



La vida universitària, 
una experiència incomparable

Un campus urbà cohesionat, proper i dinàmic, al 
centre de Sant Julià de Lòria
Un campus multicultural i multilingüe
5.286 m2 d’instal·lacions per estudiar en condicions 
òptimes
Implicació en activitats solidàries, de cooperació i de 
dinamització social
Projectes intergeneracionals en diversos àmbits de 
la societat
Avantatges en l’ús d’equipaments esportius
Forfet d’esquí a preu reduït per accedir a totes les 
estacions d’Andorra
Accés gratuït als museus nacionals 
Àmplia oferta d’allotjament al país

University life, 
a one of a kind experience

A cohesive, close, dynamic and urban campus in the 
centre of Sant Julià de Lòria
A multicultural and multilingual campus
5,286 m2 of facilities for optimal study conditions
Involvement in volunteer work, cooperation activities 
and social revitalization
Intergenerational projects in various areas of society
Use of sports facilities at reduced rates
Ski passes at reduced prices with access to all the 
resorts in Andorra
Free entry to national museums
A wide range of accommodation options in the country





Multilingüisme

La llengua pròpia i oficial de la Universitat és el català. 
D’aquesta manera, la institució fomenta el ple ús del 
català en tots els àmbits de la seva activitat, docent i 
no docent, i dedica una atenció especial a l’estudi i al 
conreu de la cultura del país. A més, la Universitat 
d’Andorra impulsa el multilingüisme, i en especial el 
coneixement de la llengua anglesa. Per aquest motiu, 
algunes assignatures de cada titulació es vehiculen en 
anglès per facilitar la mobilitat internacional. També 
es poden utilitzar altres llengües com a instrument 
vehicular de l’ensenyament.

Compromís

Des dels seus orígens, la Universitat d'Andorra se sent 
compromesa amb la conservació del medi ambient i 
promou la conservació de la biodiversitat. A més, s’ha 
adherit als Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) que promouen les Nacions Unides amb l’objec-
tiu de contribuir al seu assoliment. Els voluntaris de la 
comissió UdA Solidària també treballen per fomentar 
la funció social, solidària i de cooperació de la Univer-
sitat, a través de tasques de sensibilització.

Multilingualism

The University’s own and official language is Catalan. 
The institution thus promotes its full use in all its 
activities, scholastic and non-scholastic, and it dedicates 
special attention to the study and cultivation of the 
country’s culture. The University of Andorra also 
encourages multilingualism and especially knowledge 
of the English language. For this reason, and in order to 
promote international mobility, some subjects in each 
degree are taught in English. Other languages may also 
be used as teaching languages.

Commitment

From its beginnings, the University of Andorra has been 
committed to environmental preservation and has 
promoted the conservation of biodiversity. Additionally, 
it has adhered to the Sustainable Development Goals 
(SDGs) of the United Nations in order to contribute to 
their achievement. Volunteers from the UdA Solidària 
Committee also work to encourage the university’s 
social, charitable, and cooperative functions through 
awareness-raising efforts.

Trets
destacats Highlights



Recerca i innovació

Dins del marc del Pla general de recerca i innovació de la 
Universitat d’Andorra, diversos grups de recerca desen-
volupen projectes d’investigació en els camps de 
l’educació, els serveis sanitaris, l’economia financera, les 
llengües i la tecnologia. La Universitat té una especial 
atenció al programa de Doctorat, creat l’any 2009, que 
ha permès defensar amb èxit diverses tesis doctorals.

Research and innovation

Within the framework of the General Plan for Research 
and Innovation of the University of Andorra, numerous 
teams carry out research in fields such as education, 
health services, financial economics, languages and 
technology. The University devotes great attention to 
its doctoral programme, created in 2009, which has 
successfully defended several doctoral theses. 



Institució 
reconeguda al món

La Universitat d’Andorra ha adaptat tots els seus estudis 
universitaris a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior 
(EEES). La càrrega lectiva de les diferents titulacions es 
comptabilitza en crèdits europeus, amb 180 crèdits per 
a les titulacions de primer cicle (bàtxelor), 120 crèdits 
per a les de segon cicle (màster) i tres anys equivalents 
a temps complet per al programa de Doctorat. Tots els 
diplomes universitaris amb caràcter estatal s’acompan-
yen del Suplement europeu al diploma.

A més, l’UdA té una clara vocació d’orientar-se al món 
i, per això, forma part de nombrosos organismes 
internacionals, com la Xarxa Vives, l’Associació 
Internacional d’Universitats, l’Associació d’Universi-
tats Europees, l’Agència Universitària de la Francofo-
nia o el Consell Universitari Iberoamericà, entre 
d’altres, i lidera la Network of University of Small 
Countries and Territories (NUSCT). 

L’UdA també té signats convenis de cooperació i de 
llengua amb entitats com l’Institut Confuci o l’Institut 
Camões.

Institution with international 
recognition

The University of Andorra has adapted all of its university 
studies to the European Higher Education Area (EHEA). 
The credit hours of its various degrees are counted in 
European credits, with an equivalency of 180 European 
credits for the bachelor’s degrees and 120 credits for 
the master’s degrees, and an equivalent of three years 
of full-time study for the doctorate. All national university 
diplomas are accompanied by the European Diploma 
Supplement. 

Also, UdA is committed to internationalization and, 
therefore, belongs to numerous international organisations, 
such as Xarxa Vives, the International Association of 
Universities, the European University Association, the 
Francophone University Association and the Ibero- 
American University Council, among others, and it leads 
the Network of Universities of Small Countries and 
Territories (NUSCT).

Additionally, it has signed collaboration and language 
agreements with entities, including the Confucius 
Institute and the Camões Institute for Cooperation and 
Language.



Programes internacionals

La Universitat d’Andorra promou la mobilitat interna-
cional de manera bidireccional, és a dir, potencia que 
els estudiants i el personal puguin fer estades formati-
ves a l’estranger, i al mateix temps promou la captació 
d’estudiants d’universitats estrangeres que vulguin 
cursar un semestre a Andorra. Per això, té signats 
convenis acadèmics amb nombroses universitats de 
països d’arreu del món que permeten intercanvis tant 
en un sentit com en l’altre. A més, per facilitar al 
màxim que els estudiants de l’UdA puguin viure l’expe-
riència de cursar un semestre en una altra universitat, 
s’atorguen cada any ajuts a la mobilitat.

Un altre dels eixos estratègics de la Universitat d’Ando-
rra és la captació d’estudiants internacionals que, gràcies 
als diversos atractius que ofereix el país, trien Andorra 
per cursar-hi els estudis universitaris. Es tracta d’un 
col·lectiu que representa el 30% del total d’estudiants, 
que compten amb un Servei de Programes Internacio-
nals que els assessora en tot el procés i els ofereix un 
programa d’acompanyament un cop a Andorra. 

International programmes

The University of Andorra promotes bilateral international 
mobility. In other words, it fosters the participation of 
its students and faculty in international exchange while 
seeking to attract students from foreign universities 
who wish to study one semester in Andorra. For this 
purpose, it has signed academic agreements that allow 
both types of exchange with numerous universities 
around the world. In addition, UdA awards mobility 
grants each year in order to make the experience of 
studying in another university more accessible.

Another strategic area of the University of Andorra is 
the acquisition of international students who, thanks to 
the country’s diverse attractions, choose Andorra for 
their university studies. This collective, representing 
30% of the total student body, benefits from the 
International Programmes Service that advises them 
throughout the process and offers them an accompaniment 
programme once in Andorra.



Qualitat

La garantia de qualitat és un dels principals actius que 
ofereix la Universitat d’Andorra. El Consell de la 
qualitat fa l’avaluació regular de la qualitat docent, 
implementa noves guies i procediments d’actuació, 
vetlla per la millora de l’atenció a l’estudiant i del 
model de carrera professional del personal de la 
Universitat, i duu a terme el seguiment intern de les 
titulacions, entre altres tasques per promoure la 
cultura de qualitat. Gràcies a aquestes iniciatives, i 
segons es desprèn de l’avaluació elaborada pel Consell 
de la qualitat mitjançant enquestes individuals i 
anònimes, els estudiants valoren molt positivament la 
qualitat del professorat i la de les assignatures. A més, 
el Consell de la qualitat treballa de forma coordinada 
amb l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior 
d’Andorra, amb l’objectiu d’implementar les propostes 
de millora derivades de l’acreditació de les titulacions 
que fa aquest organisme públic independent. 

Quality

Quality assurance is one of the principal strengths of 
the University of Andorra. The Quality Council regularly 
evaluates teaching quality, implements new guidelines 
and action procedures, ensures the improvement of 
individual attention to students and the professional 
development of employees of the University of Andorra, 
and it carries out the internal monitoring of qualifications, 
among other tasks that promote a culture of quality. 
Thanks to these initiatives, and according to an assessment 
made by the Quality Council through individual, 
anonymous surveys, students rate the quality of 
faculty and courses very highly. In addition, the 
Quality Council works in coordination with the 
Agència de Qualtitat de l’Ensenyament Superior 
d’Andorra (Quality Assurance Agency for Higher Education 
of Andorra) in order to implement the suggested 
improvements derived from the degree accreditation 
process of this independent, public agency.



Universitat-empresa

La Universitat d’Andorra compta amb la col·laboració 
de molts professionals externs que aporten la seva 
experiència i visió d’empresa a la docència universi-
tària. A més, els plans d’estudis ofereixen la possibili-
tat que els estudiants facin estades formatives a 
empreses i a institucions d’Andorra i de l’estranger. 
L’oferta de formacions d’extensió universitària dona 
resposta a les demandes dels sectors professionals i 
empresarials del país.

University-business

The University of Andorra works in collaboration with 
many external professionals who bring their experience 
and business perspective to university teaching. In 
addition, curricula offer the possibility for students to 
participate in training periods in businesses and 
institutions in Andorra and abroad. Lifelong learning 
course offerings meet the demands of professional 
and business sectors of the country.

Servei d’esports

El Servei d’Esports de l’UdA fomenta la cultura de 
l’esport entre la comunitat universitària a través del 
Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria, que ofereix als 
estudiants matriculats a les titulacions reglades impar-
tides per l’UdA un abonament especial d’accés a les 
instal·lacions de piscina interior i a la sala de gimnàs. 
Per un mòdic import mensual, sense quota de primera 
inscripció, se’n pot gaudir durant tot l’horari d’obertura.

Sports service

UdA’s Sports Service encourages a sporting culture 
among the university’s community through the public 
sports centre, the Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria. 
The sports centre offers a special pass to the indoor 
swimming pool and fitness centre for students enrolled 
in official UdA degrees. For a reduced monthly fee and no 
registration fee, students may also use these facilities at 
any time during open hours.



Poden accedir als estudis de primer cicle de la Univer-
sitat d’Andorra totes aquelles persones que disposin 
d’algun dels títols següents:

· Batxillerat andorrà
· Diploma Professional Avançat
· Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior 
  per a persones més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern 
d’Andorra.

Per accedir als estudis de segon cicle, cal disposar de 
la titulació andorrana de primer cicle de l’especialitat 
corresponent o de la titulació equivalent reconeguda 
pel Govern d’Andorra.

Finalment, per accedir al programa de Doctorat, cal 
disposar del títol de màster andorrà o títol oficial 
equivalent reconegut pel Govern d’Andorra.

Any person who holds one of the following qualifica-
tions may enrol in first cycle studies at the University of 
Andorra:

· Andorran high school diploma 
· Andorran Advanced Professional Diploma
· University entrance exam for people over 
  the age of 25

Or an equivalent qualification, recognised by Government 
of Andorra.

To enrol in second cycle studies, one must hold an 
Andorran first cycle degree in the corresponding field or 
an equivalent qualification, recognised by the Government 
of Andorra.

Lastly, to enrol in the doctoral programme, one must 
hold an Andorran master’s degree or official, equivalent 
qualification, recognised by the Government of Andorra.

Accés a la Universitat d’Andorra 
University of andorra admissions



Import de la matrícula

L’import de la matrícula dels estudis universitaris 
l’estableix anualment el Govern d’Andorra i es publica al 
Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (www.bopa.ad). 

Calendari acadèmic

El calendari acadèmic de la Universitat d’Andorra s’estruc- 
tura en dos semestres: el semestre de tardor (de setem-
bre a gener) i el semestre de primavera (de febrer a juny) 
Cada centre defineix el seu calendari lectiu en funció del 
pla d’estudis, respectant el calendari acadèmic.

Registration fees

Registration fees for university studies are determined 
annually by the Government of Andorra in the Butlletí 
Oficial del Principat d’Andorra (Official Gazette of the 
Principality of Andorra) www.bopa.ad.

Academic calendar

The University of Andorra’s academic calendar is 
divided into two semesters: the autumn semester (from 
September to January) and the spring semester (from 
February to June). Each College defines its teaching 
calendar within the parameters of the academic calendar 
and according to its individual study programme.



Estudiants internacionals,
passos per estudiar a l’UdA

Per poder estudiar a la Universitat d’Andorra (UdA), ja 
sigui per fer un semestre de mobilitat internacional o per 
cursar una titulació sencera, són necessaris una sèrie de 
tràmits i cal preparar alguns documents al país d’origen.

Per facilitar al màxim el procés, la Universitat d’Ando- 
rra compta amb un Servei de Programes Internacio- 
nals que assessora els estudiants internacionals que 
volen estudiar a l’UdA en cadascun dels passos que a 
continuació es detallen. Es recomana posar-se en 
contacte amb el Servei de Programes Internacionals 
(international@uda.ad) abans d’iniciar el procés.

Abans de venir a Andorra:

Passos a seguir per cursar un semestre (programa de 
mobilitat internacional):
· Comprovar que la universitat d’origen tingui un 
  conveni signat amb la Universitat d’Andorra.
· Demanar a la universitat d’origen que trameti la 
  nominació de l’estudiant per al programa de mobilitat.
· Un cop s’obtingui l’acceptació de la nominació, 
  emplenar i enviar a l’UdA la sol·licitud de mobilitat 
  amb la documentació requerida.
· Un cop es rebi l’acceptació de la sol·licitud per part de 
  l’UdA, formalitzar la matrícula a la universitat d’origen.

Passos a seguir per cursar una titulació sencera:
· Fer la preinscripció als estudis que es volen cursar.
· Sol·licitar al Ministeri d’Educació i Ensenyament 
  Superior del Govern d’Andorra l’accés a l’ensenyament 
  superior a partir d’una titulació estrangera. Informació 
  sobre els requisits: www.tramits.ad. 
  Per evitar el desplaçament a Andorra, la Universitat 
  pot dur a terme aquest tràmit en nom de l’estudiant, 
  previ pagament d’una taxa administrativa. 
· Un cop s’obtingui la resposta favorable del Ministeri, 
  formalitzar la matrícula a la Universitat d’Andorra.

Accés al país:

El Principat d’Andorra no exigeix cap visat però, en no 
ser membre de l’Espai Schengen, l’accés es fa a través 
d’Espanya o França. Així, qualsevol ciutadà d’un país 
tercer que viatgi a Andorra ha de tramitar, si així ho 
requereixen Espanya o França, un visat Schengen 
multientrada, a través del consolat/ambaixada d’un 
d’aquests dos països. Més informació: www.exteriors.ad.

Un cop a Andorra:

Tràmits d’immigració: per estudiar a Andorra, cal 
tramitar, a través del Servei d’Immigració del Govern 
d’Andorra, un permís de residència d’estudiant: Autorit-
zació d’immigració per a estudis, pràctiques formatives, 
entrenaments esportius d’alt nivell o per recerca. 
Informació sobre els requisits: www.immigracio.ad 

Allotjament: el campus de l’UdA no disposa d’allotja-
ment propi, però Andorra té una àmplia oferta d’aparta-
ments de lloguer. El Servei de Programes Int ernacionals 
pot ajudar els estudiants en el procés de trobar un 
habitatge.

Buddy Programme: un estudiant de la Universitat 
(mentor) acompanya els estudiants internacionals 
durant els primers mesos a Andorra i a l’UdA, perquè 
puguin aprofitar al màxim l’experiència de la seva 
estada.

Llengua: la llengua pròpia de la Universitat és el català, 
l’idioma oficial del país, i l’estudiant internacional pot 
familiaritzar-s’hi a través dels recursos del Servei de 
Llengües de la Universitat. (https://www.uda.ad/grlsl/). 
Tot i això, la Universitat potencia que les titulacions 
disposin d’un semestre sencer en llengua anglesa per 
facilitar els programes de mobilitat internacional.



In order to study at the University of Andorra (UdA), either 
for an exchange semester or a full degree, students must 
complete certain procedures and prepare some 
documents in their home country.   

To simplify the process, the University of Andorra provides 
the International Programmes Service to assist international 
students who want to study at UdA, in each of the steps 
detailed below. We recommend that students contact the 
International Programmes Service (international@uda.ad) 
before initiating the process.

Before coming to Andorra:

Steps to follow to study for a semester 
(exchange programme):
· Check that the home university has a signed agreement 
  with the University of Andorra.
· Ask the home university to process the student’s 
  nomination for the exchange programme.
· Once the nomination is accepted, complete and send to 
  UdA the exchange application form and provide all the 
  required documents. 
· Once the request is accepted, formalise enrolment at 
  the home university. 

Steps to follow to study a full degree:
· Pre-enrol in the desired study programme.
· Request permission from the Andorran Ministry of Education 
  and Higher Education to access higher education with 
  a foreign degree. Requirements at www.tramits.ad. 
  To avoid coming to Andorra for this sole purpose, the 
  University may carry out this procedure on behalf of the 
  student, after paying an administrative fee. 
· Once the Ministry has accepted the request, formalise 
  enrolment at University of Andorra.

International students,
steps to study at UdA

Entry to the country:

The Principality of Andorra is not a member of the Schengen 
Area and thus does not require a visa. However, visitors 
must enter the country through Spain or France. A citizen 
of a third country who travels to Andorra must therefore 
request a Schengen multiple-entry visa through the 
Consulate/Embassy of one of these two countries, if 
required to do so. More information: www.exteriors.ad

Once in Andorra:

A) Immigration procedures: a residence permit for studies 
through the Andorran Immigration Service is necessary to 
study in Andorra, that is called Immigration authorisation 
for studies, internships, top-level sports training or research. 
Information about the requirements: www.immigracio.ad 

B) Accommodation: UdA is not a residential campus, but 
there are many different kinds of rental apartments in 
Andorra to choose from. The International Programmes 
Service can help students with the process of finding 
somewhere to live. 

Buddy Programme: a university student (mentor) accom-
panies international students during the first months in 
Andorra and at UdA, so as to make the most of their 
experience.

Language: the University’s language is Catalan, the 
country’s official language, and international students 
can become familiar with it by accessing the University of 
Andorra’s Language Service: (https://www.uda.ad/grlsl/). 
Nonetheless, the University seeks to promote internatio-
nal exchange by providing one semester in English in 
each of its degree programmes.



Centres i escoles de la 
Universitat d’Andorra 

Els centres són les unitats organitzatives i de gestió en 
l’àmbit de les quals s’imparteixen els ensenyaments i 
es desenvolupen els programes de recerca per obtenir 
els títols estatals o els propis de la Universitat. La 
Universitat d’Andorra la integren el Centre de 
Ciències de la Salut i de l’Educació, el Centre d’Estudis 
Empresarials i Tecnològics, i el Centre d’Estudis Virtuals 
i d’Extensió Universitària.

Centre de Ciències de la Salut
i de l’Educació

El Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació inclou 
l’Escola d’Infermeria i l’Escola d’Educació. Va iniciar la 
formació d’ensenyament superior el curs 1988-89 en 
l’àmbit de la infermeria i l’any 2007 en l’àmbit de l’educació.

Centre d’Estudis Empresarials 
i Tecnològics

El Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics inclou 
l’Escola d’Informàtica i l’Escola de Gestió empresarial i 
turística. Va iniciar la seva activitat formativa el curs 
1988-89 en l’àmbit de les tecnologies de la informació i 
les comunicacions. L’any 1998 es va iniciar la formació 
en l’àmbit empresarial.

Centre d’Estudis Virtuals 
i d’Extensió Universitària

El Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària 
va començar la seva activitat acadèmica el curs 
1997-1998, en el marc d’un conveni signat amb la 
Universitat Oberta de Catalunya. Aquest centre té 
l’objectiu d’oferir formació universitària en línia per 
tal de facilitar la compatibilitat dels estudis amb la 
vida laboral i familiar. També ofereix postgraus, cursos 
i seminaris d’extensió universitària.

Escola Internacional de Doctorat

L’Escola Internacional de Doctorat va posar-se en 
funcionament l’octubre del 2015. L’Escola organitza la 
seva activitat en quatre àmbits: el pla de recerca, els 
grups de recerca (actualment en salut, educació, 
llengües i economia), les activitats de recerca semes-
trals i el programa de Doctorat. El programa de Docto-
rat de la Universitat d’Andorra, que es distribueix en 
sis semestres, es va iniciar el curs 2009-2010. El pla 
d’estudis de doctorat segueix les directrius de l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior i incorpora fites de 
seguiment anyals. 



Colleges and schools of the 
University of Andorra

Teaching and research are carried out according to 
Colleges, the organisational and administrative units 
responsible for awarding national or UdA-specific qualifi-
cations. 
The University of Andorra includes the College of Health 
and Education Sciences, the College of Business and 
Technology, and the College of eLearning and Lifelong 
Learning.

College of health and Education Sciences

The College of Health and Education Sciences includes the 
School of Nursing and the School of Education. It has 
offered higher education programmes in nursing since the 
1988-89 academic year and programmes in education 
since 2007.

College of Business and Technology

The College of Business and Technology includes the 
School of Computer Science and the School of Business 
and Tourism Management. It has offered training courses 
in computer science and communications since the 
1988-89 academic year and business training since 1998.

College of eLearning 
and Lifelong Learning

The College of eLearning and Lifelong Learning began its 
academic offerings during the 1997-98 academic year 
through an agreement with the Open University of Catalo-
nia (UOC). This College aims to offer online training that is 
compatible with work and family life. It also offers 
extension postgraduate studies, courses, and seminars.

International Doctoral School

The International Doctoral School began its activity in 
October 2015. The School organizes its activity in four 
areas: the General Research Plan, research groups 
(currently in health, education, languages   and econo-
mics), semester research activities and the Doctoral 
programme. The Doctoral programme at the University of 
Andorra, which is distributed into six semesters, began in 
the 2009-2010 academic year. The syllabus follows the 
European Higher Education Area framework and incorpo-
rates annual monitoring goals.





Visit www.uda.ad for detailed and updated information on 

our offering and the curriculum for each programme 

Studying
at UdA

Estudia 
a l’UdA

Estudis reglats

Ensenyament professional superior
· Diploma Professional Avançat 
  en Administració i finances

Primer cicle
· Bàtxelor en Administració d’empreses
· Bàtxelor en Ciències de l’educació
· Bàtxelor en Infermeria
· Bàtxelor d’especialització en Infermeria 
  obstetricoginecològica
· Bàtxelor en Informàtica
· Bàtxelor en Comunicació (només virtual)
· Bàtxelor en Dret (només virtual)
· Bàtxelor en Humanitats (només virtual)
· Bàtxelor en Llengua catalana (només virtual)
· Dobles bàtxelors:
      · Administració d’empreses i Dret
      · Informàtica i Administració d’empreses

Segon cicle
· Màster en Dret (només virtual)
· Màster en Educació (properament) 

Tercer cicle
· Programa de Doctorat

Formació Continuada

Postgraus
Cursos d’actualització
Seminaris

Curs d’accés per a més grans de 25 anys

Official studies

Higher Vocational Education
· Advanced Professional Diploma 
  in Administration and Finance

First cycle (bachelor’s degrees):
· Bachelor of Business Administration 
· Bachelor of Teaching and Learning
· Bachelor of Nursing
· Bachelor of Obstetrical 
  and Gynaecological Nursing
· Bachelor of Computer Science
· Bachelor of Communication (only online)
· Bachelor of Laws (only online)
· Bachelor of Humanities (only online)
· Bachelor of Catalan Language (only online)
· Double bachelor’s degrees:
      · Business Administration and Laws
      · Computer Science and Business Administration

Second cycle (master’s degrees):
· Master of Laws (only online)
· Master of Education (coming soon)

Third cycle 
· Doctoral programme

Lifelong Learning

Postgraduate studies 
Continuing education
Seminars

Access course for students over 25

A www.uda.ad trobareu informació detallada i actualitzada

de l’oferta i dels plans d’estudi de cada formació.



MODALITAT: presencial
PLA D’ESTUDIS: 120 crèdits estructurats en dos cursos

El Diploma Professional Avançat (DPA) en Administració 
i finances és una formació d’ensenyament professional 
superior (cicle curt) que combina els coneixements 
teòrics amb un elevat component pràctic per garantir els 
coneixements i habilitats per afrontar amb èxit les 
exigències de la professió. L’estada formativa a l’empre-
sa es duu a terme al darrer semestre i és d’un mínim de 
400 hores.

La formació permet assolir les competències per dur a 
terme l’administració i la gestió financera d’empreses o 
administracions públiques, realitzar operacions comercials, 

elaborar documents amb eines informàtiques i comuni-
car en altres llengües. Dona accés a llocs de treball com 
tècnic/a comptable, administratiu/va dels diversos 
departaments de l’empresa, responsable de tresoreria o 
agent comercial. 

El DPA en Administració i finances permet continuar 
estudis universitaris afins, com el bàtxelor en Administra-
ció d’empreses. Si es cursa a la Universitat d’Andorra, 
s’obtenen convalidacions de crèdits del bàtxelor.

MODALITY: on-campus
CURRICULUM:120 credits distributed in 2 academic years

The Advanced Professional Diploma in Administration 
and Finance is a higher professional qualification (short 
cycle) that combines theoretical knowledge with a strong 
practical component in order to guarantee the expertise 
and skills needed to successfully meet the demands of the 
profession. The business internship takes place in the last 
semester and requires a minimum of 400 hours.

The Diploma allows students to achieve the competencies 
required to carry out the administration and the financial 
management of companies or public administrations, 
complete business operations, prepare documents with 
computer tools, and communicate in other languages. It 

prepares graduates for professions such as accountant, 
administrative assistant in various company departments, 
treasury manager or commercial agent.

The Advanced Professional Diploma in Administration 
and Finance allows students to continue their education 
in related studies, such as Business Administration. When 
completed at the University of Andorra, credits may be 
used toward the bachelor’s degree.

Diploma Professional Avançat 
en Administració i finances

Visit www.uda.ad for detailed and updated information on our 

offering and the curriculum for each programme 

A www.uda.ad trobareu informació detallada i actualitzada de 

l’oferta i dels plans d’estudi de cada formació.

Advanced Professional 
Diploma in Administration and FInance





MODALITAT: presencial, semipresencial o virtual
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres

El bàtxelor en Administració d’empreses forma professio-
nals polivalents i els dota d’una base sòlida de coneixe-
ments i habilitats sobre la pràctica professional. Això els 
capacita per desenvolupar adequadament les diverses 
activitats relacionades amb la gestió empresarial i per 
iniciar el seu propi negoci.

El Pla d’estudis està format per crèdits obligatoris, 
optatius i de lliure elecció. Les dues darreres tipologies 
d’assignatures estan concentrades durant el darrer 
semestre per facilitar la mobilitat dels estudiants i 
l’estada formativa a l’empresa a temps complet. 

Dins del bàtxelor en Administració d’empreses es 
preveu un itinerari específic en l’àmbit de la gestió 
turística. A més, en algunes assignatures s’utilitza 
l’anglès com a llengua vehicular. 

MODALITY: on-campus, online or blended
CURRICULUM: 180 European credits distributed 
in 6 semesters

The Bachelor of Business Administration trains multi-ski-
lled professionals and provides them with a solid founda-
tion of knowledge and abilities for professional practices. 
This enables them to adequately carry out the diverse 
activities related to business management and to start 
their own business.

The curriculum is divided into compulsory, elective and 
free choice credits. These last two types of courses are 
concentrated in the last semester so as to facilitate 
student exchange and full-time business internships.

The Bachelor of Business Administration offers a special 
itinerary in the field of tourism management. Additionally, 
some courses are offered in English.

Bàtxelor en 
Administració d’empreses

Bachelor of Business Administration 



Visit www.uda.ad for detailed and updated information on 
our offering and the curriculum for each programme 

A www.uda.ad trobareu informació detallada i actualitzada
de l’oferta i dels plans d’estudi de cada formació.

Connexió amb el 
teixit empresarial

Connection to the 
professional world

El bàtxelor en Administració d’empreses destaca, 
entre altres coses, per la seva vinculació amb el 
món professional. A banda de convenis amb empre-
ses amb qui col·labora a l’hora de compaginar feina 
i estudi, la titulació compta amb una àmplia 
representació de professionals de primer nivell del 
teixit empresarial d’Andorra que, juntament amb 
els professors més acadèmics, enriqueixen la docèn-
cia a través de la seva experiència i dedicació al 
món empresarial. Això permet als estudiants viure 
de manera molt propera la gestió empresarial i els 
prepara per al seu futur professional amb el qual ja 
tenen contacte durant el bàtxelor.

The Bachelor of Business Administration stands out, 
among other reasons, for its close relationship with 
the professional world. Apart from agreements 
with companies that collaborate when it comes to 
combining work and study, the degree relies on a 
broad representation of top level professionals from 
Andorra’s business community. Together with academic 
professors, they enrich teaching through experience 
and dedication to the business world. This contact 
with the sector during the bachelor’s degree allows 
students to experience business management 
firsthand and prepares them for their professional 
careers.



· Modalitat dual: durant el segon i el tercer curs, es 
combina, de manera integrada, l’activitat acadèmica a la 
universitat amb les estades formatives al centre escolar. 
Durant el cinquè semestre es pot fer una estada formati-
va o acadèmica a l’estranger per reforçar, entre d’altres, 
les competències lingüístiques.

· Modalitat multilingüe: L’estudiant tria el seu itinerari 
lingüístic, amb l’elecció d’una llengua de menció a més 
del català (anglès o francès) en la qual haurà d’adquirir 
la capacitat de vehicular continguts. Al final de cada curs 
s’han d’assolir uns nivells mínims establerts en català, 
anglès i francès.

MODALITY: on-campus, dual and multilingual
CURRICULUM: 180 European credits distributed in 
6 semesters

The main goal of the Bachelor of Teaching and Learning is to 
train early childhood and primary teachers who can teach in 
different languages. It allows the alignment of professionals 
with the teaching methodologies used in the Escola 
Andorrana (Andorran school system) and training in the 
Council of Europe’s competencies for democratic citizenship 
and the defence of human rights, emphasizing innovation 
and the use of technology in the pedagogical field.

Bàtxelor en Ciències 
de l’educació 

Bachelor of Teaching and Learning

MODALITAT: presencial, dual i multilingüe
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats en 
6 semestres

L’objectiu del bàtxelor en Ciències de l’educació és 
formar mestres de maternal i primera ensenyança que 
puguin vehicular les classes en diferents llengües. 
Permet als professionals estar alineats amb les metodo-
logies pedagògiques emprades a l’Escola Andorrana i 
estar formats en les competències per una ciutadania 
democràtica i la defensa dels drets humans associades 
al Consell d’Europa, fent èmfasi en la innovació i la 
utilització de les tecnologies en l’àmbit pedagògic.

· Dual modality: during the second and third years, acade-
mic activity in the university is combined with school 
internships in an integrated way. During the fifth semester, 
students may participate in an internship or exchange 
programme abroad in order to reinforce linguistic compe-
tences, among other things.

· Multilingual modality: The student chooses a linguistic 
itinerary (English or French) and must acquire the ability to 
teach content in both Catalan and their chosen language. 
At the end of each academic year, minimum levels establi-
shed in Catalan, English and French must be achieved.



A new competency-based curriculum for the Bachelor 
of Teaching and Learning was approved in 2018, 
which eliminated the basic concept of subjects. In 
accordance with the new Educational Model of the 
University of Andorra, the curriculum uses 
problem-based learning and is structured in 
modules, each consisting of seminars, guided work 
and personal work. In this curriculum, democratic 
culture, intercultural dialogue and sustainability are 
at the centre of the training of future teachers, in 
accordance with the project that was approved at 
the Council of Europe in 2013 during the Andorran 
Chairmanship.

Visit www.uda.ad for detailed and updated information on 
our offering and the curriculum for each programme 

A www.uda.ad trobareu informació detallada i actualitzada
de l’oferta i dels plans d’estudi de cada formació.

Metodologia docent 
innovadora

Innovative Teaching 
methodology

L’any 2018 es va aprovar un nou Pla d’estudis del 
bàtxelor en Ciències de l’educació amb una nova 
metodologia basada en competències i que elimina 
el concepte bàsic d’assignatura. D’acord amb el nou 
Model educatiu de la Universitat d’Andorra, el Pla 
d’estudis està estructurat per mòduls, i cadascun 
d’ells està format per seminaris, treball guiat i 
treball personal, amb l’objectiu que els estudiants 
resolguin els reptes plantejats. En aquest Pla d’estu-
dis, la cultura democràtica, el diàleg intercultural i 
la sostenibilitat estan al centre de la formació dels 
futurs ensenyants, d’acord amb el projecte que es 
va aprovar al Consell d’Europa durant la presidèn-
cia andorrana l’any 2013.



Bàtxelor en 
Infermeria

MODALITY: on-campus
CURRICULUM: 180 European credits distributed 
in 6 semesters

The Bachelor of Nursing trains nurses with a generalist 
profile who are able to directly and indirectly provide 
quality treatment to individuals, families, groups, commu-
nities and populations. The acquired knowledge allows 
them to design, manage and coordinate care and act as 
members of the profession. This care is aimed at promo-
ting, maintaining and restoring health, preventing 
behaviours and habits that are damaging to health and 
taking care of the sick.

Infermeria, com a professió regulada, compta amb el Pla 
d’estudis adaptat a les actuals directrius europees, amb 
77 crèdits d’estades formatives clíniques que es 
distribueixen al llarg dels semestres segon, quart i sisè, 
per facilitar l’aplicació dels coneixements, les habilitats 
i les actituds en una situació real. La mobilitat dels 
estudiants es facilita entre els semestres quart i sisè. 

Bachelor of Nursing

MODALITAT: presencial
CURRICULUM: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres

El bàtxelor en Infermeria forma un/a infermer/a amb un 
perfil generalista capaç de proveir unes cures de qualitat 
directes i indirectes a individus, famílies, grups, comuni-
tats i poblacions. Els coneixements adquirits permeten 
dissenyar, gestionar i coordinar les cures i actuar com un 
membre de la professió. Aquestes cures s’orienten a 
promoure, mantenir i recuperar la salut, prevenir conduc-
tes i hàbits de vida no saludables i tenir cura de les 
persones malaltes.

Nursing, as a regulated profession, follows a curriculum 
that has been adapted to current European guidelines, 
with 77 credits derived from clinical internships that are 
distributed throughout the second, fourth and sixth semes-
ters, allowing students to apply knowledge, skills and 
attitudes to real life situations. Student mobility is facilita-
ted between the fourth and sixth semesters.   



This Bachelor trains midwives, has 12o European credits 
distributed in 2 years and is provided in collaboration 
with the Department of Health of the Generalitat of Catalo-
nia and Fundació Crèdit Andorrà. Applicants must hold a 
Bachelor of Nursing or a similar degree that is recognized 
in the Principality of Andorra, in addition to successfully 
passing the selection process.

Bàtxelor d’especialitza-
ció en Infermeria 
obstetricoginecològica

Visit www.uda.ad for detailed and updated information on 
our offering and the curriculum for each programme 

A www.uda.ad trobareu informació detallada i actualitzada
de l’oferta i dels plans d’estudi de cada formació.

The University of Andorra’s School of Nursing 
uses laboratories with leading technology in 
order to carry out high-fidelity clinical simula-
tions. Robotic dummies allow students to interact 
with them and learn to respond in the face of 
more complex situations. This better prepares 
students and builds their confidence before they 
commence their internships. Simulations are 
video recorded in order to analyze student perfor-
mance at a later time.

Simulació avançada Advanced Simulations
L’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Andorra 
disposa de laboratoris amb tecnologia capdavante-
ra per dur a terme simulacions clíniques d’alta 
fidelitat. Els maniquins robotitzats permeten la 
interacció amb els estudiants i que aquests puguin 
aprendre a actuar davant de casos més complexos, 
la qual cosa els fa estar més preparats i més segurs 
durant els períodes de pràctiques. Les simulacions 
s’enregistren en vídeo per tal d’analitzar, posterior-
ment, l’actuació de cada estudiant.

Bàtxelor especialitzat en formar un/a llevador/a, que 
consta de 120 crèdits europeus estructurats en dos 
cursos i s’imparteix en col·laboració amb el Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Funda-
ció Crèdit Andorrà. Per accedir-hi cal estar en possessió 
del bàtxelor en Infermeria o d’una titulació equivalent 
reconeguda a Andorra, i haver superat el procés de 
selecció. 



coneixements per assolir les competències relacionades 
amb la comunicació i l’organització o la gestió de 
l’empresa. També, per tal d’enfortir les competències 
comunicatives, en algunes assignatures s’utilitza 
l’anglès com a llengua vehicular.

El Pla d’estudis inclou assignatures obligatòries, assigna-
tures optatives i crèdits de lliure elecció. Les assignatu-
res optatives i de lliure elecció es concentren durant el 
darrer curs (cinquè i sisè semestres) amb l’objectiu de 
facilitar la mobilitat dels estudiants o l’estada formativa 
a l’empresa a temps complet.

Bàtxelor en 
Informàtica

MODALITY: on-campus, online or blended
CURRICULUM: 180 European credits distributed 
in 6 semesters

The curriculum is designed to train multi-skilled professio-
nals and to give them a solid foundation of knowledge 
and skills in the discipline, which will enable them to 
properly carry out the many activities related to the field 
of computer science.

The programme provides a broad knowledge of the various 
areas of computing, such as programming, computing,

Bachelor of Computer science 

MODALITAT: presencial, semipresencial o virtual
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres

El bàtxelor en Informàtica forma professionals poliva-
lents i els dota d’una base sòlida de coneixements i 
habilitats per desenvolupar adequadament les diverses 
activitats relacionades amb l’àmbit de les tecnologies 
de la informació i les comunicacions. 

La formació proporciona un ampli coneixement de les 
diverses àrees de la informàtica com la programació, la 
computació, i les xarxes de comunicació. A més, ofereix 

and communication networks. In addition, students 
acquire knowledge in order to achieve competencies 
related to communication and the organization or 
management of a company. Also, in order to strengthen 
communication skills, English is used as a teaching 
language in some subjects.

The curriculum includes compulsory, elective and free 
choice credits. The elective and free choice subjects are 
concentrated during the last academic year (fifth and 
sixth semesters) in order to facilitate the mobility of 
students or their full-time training in a company.



The Bachelor of Computer Science is committed to 
practical training, and working and experimenting 
with the most advanced technology. Some of the 
most practical projects students carry out are in 
the fields of robotics and videogames. During the 
degree, business internships and final projects 
allow students to develop innovative projects 
with guidance from professionals in the IT sector. 
Additionally, students have the opportunity to 
participate in a research group led by university 
professors. 

Visit www.uda.ad for detailed and updated information on 
our offering and the curriculum for each programme 

A www.uda.ad trobareu informació detallada i actualitzada
de l’oferta i dels plans d’estudi de cada formació.

Projectes en 
robòtica i videojocs

Projects on Robotics 
and Video Games

El bàtxelor en Informàtica aposta per la formació 
pràctica, treballant i experimentant amb la tecnologia 
més capdavantera. Alguns dels projectes pràctics que 
duen a terme els estudiants són de l’àmbit de la robòti-
ca i dels videojocs. Durant la formació, les estades 
formatives a l’empresa i els projectes final de carrera 
permeten als estudiants desenvolupar projectes 
innovadors guiats per professionals del sector informà-
tic. A més, els estudiants tenen la possibilitat de 
formar part d’un equip de treball per realitzar tasques 
de recerca liderades pel professorat de la universitat.



Bàtxelor 
en Comunicació

La docència de la major part d’assignatures del Pla 
d’estudis es fa a través de l’entorn virtual de la UOC, 
exceptuant les assignatures específiques d’Andorra, la 
docència de les quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenen-
tatge de l’UdA.

Amb la superació de 60 crèdits addicionals es pot 
obtenir el títol del corresponent grau espanyol de la 
UOC, sempre que es compleixin els requisits d’accés als 
títols de l’Estat espanyol. 

A www.uda.ad trobareu informació detallada i actualitzada

de l’oferta i dels plans d’estudi de cada formació.

MODALITAT:virtual, en col·laboració amb la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC)
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres

El bàtxelor en Comunicació té com a objectiu formar 
professionals capaços de desenvolupar adequadament 
l’activitat comunicativa, atenent tant la diversitat de 
mitjans i suports com la diversitat d’objectius estratè-
gics de les empreses. 

Proporciona una formació d’alt rigor acadèmic, interdisci-
plinària, amb l’estudi de matèries com la comunicació 
audiovisual, les relacions públiques, el periodisme o el 
màrqueting, posant èmfasi en les noves formes de 
treball que es deriven de l’ús intensiu de les tecnologies 
de la informació i el coneixement.



Most of the courses in the curriculum are taught through 
the online campus of the Open University of Catalonia. 
Courses with content specifically related to Andorra are 
taught using the University of Andorra’s virtual learning 
platform.

Students who complete 60 additional credits may receive 
the corresponding Spanish qualification of grau from the 
Open University of Catalonia, provided that they meet the 
admissions requirements determined by the Spanish State.

Bachelor of 
Communication

Visit www.uda.ad for detailed and updated information on 

our offering and the curriculum for each programme 

MODALITY: online in collaboration with the Open 
University of Catalonia
CURRICULUM: 180 European credits distributed 
in 6 semesters

The Bachelor of Communication aims to train professionals 
capable of properly carrying out any communications 
activity, taking into account a diversity of resources and 
supports as well as strategic business objectives.

It provides high academic, interdisciplinary training with 
the study of subjects such as audiovisual communication, 
public relations, journalism or marketing, and it emphasizes 
new ways of working through an intensive use of information 
technologies.



Bàtxelor 
en Dret

Most of the courses in the curriculum are taught through 
the online campus of the Open University of Catalonia. 
Courses with content specifically related to Andorra are 
taught using the University of Andorra’s virtual learning 
platform.

Students who complete 60 additional credits may receive 
the corresponding Spanish qualification of grau from the 
Open University of Catalonia, provided that they meet the 
admissions requirements determined by the Spanish State.

Visit www.uda.ad for detailed and updated information on 

our offering and the curriculum for each programme 

A www.uda.ad trobareu informació detallada i actualitzada

de l’oferta i dels plans d’estudi de cada formació.

formes de treball que es deriven de l’ús intensiu de les 
tecnologies de la informació i el coneixement.

La docència de la major part d’assignatures es fa a través 
de l’entorn virtual de la UOC, exceptuant les assignatu-
res específiques d’Andorra, que es cursen a través de 
l’entorn virtual d’aprenentatge de l’UdA.

Amb la superació de 60 crèdits addicionals es pot 
obtenir el títol del corresponent grau espanyol de la 
UOC, sempre que es compleixin els requisits d’accés als 
títols de l’Estat espanyol. 

MODALITAT: virtual, en col·laboració amb la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC)
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres

El bàtxelor en Dret té com a objectiu formar professio-
nals en el marc de les disciplines jurídiques i proporcio-
nar coneixements de l’estructura de l’ordenament jurídic 
nacional i dels continguts normatius de les diferents 
branques del dret. És una formació de caràcter generalis-
ta que facilita l’adquisició dels conceptes bàsics de la 
ciència del dret i les destreses i habilitats necessàries 
per continuar en un futur en formacions de segon cicle.

Proporciona l’estudi de matèries com l’economia, la 
filosofia i els drets humans, posant èmfasi en les noves 

Bachelor of Laws
MODALITY: online in collaboration with the Open 
University of Catalonia
CURRICULUM: 180 European credits distributed 
in 6 semesters

The Bachelor of Laws aims to train professionals in the 
framework of legal disciplines and provides knowledge of 
the structure of the national judicial system and the 
normative content of the different branches of law. It 
provides a general basic training in the framework of 
legal sciences, as well as the skills and abilities necessary 
to undertake second cycle studies in the future.

Studies include subjects such as economics, philosophy 
and human rights, emphasizing new ways of working 
through an intensive use of information technologies.





MODALITAT: virtual, en col·laboració amb la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC)
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres

El bàtxelor en Humanitats forma professionals poliva-
lents en el marc de les ciències humanes i socials, i dona 
una base sòlida de coneixements i habilitats que permet 
adaptar-se a diversos entorns de treball en l’àmbit de la 
formació humanística, de la gestió cultural, de la creació 
cultural i del món contemporani. S’estudien matèries 
com la literatura, la història, la filosofia, la sociologia o la 
psicologia posant èmfasi en les noves formes de treball 
derivades de l’ús intensiu de les tecnologies de la 
informació i el coneixement. 

El pla d’estudis, de 180 crèdits europeus, inclou assigna-
tures obligatòries i optatives, i la docència de la majoria 
de matèries es fa a través de l’entorn virtual de la UOC, 
exceptuant les assignatures específiques d’Andorra, la 
docència de les quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenen-
tatge de l’UdA.

Bàtxelor 
en Humanitats

A www.uda.ad trobareu informació detallada i actualitzada de 

l’oferta i dels plans d’estudi de cada formació.



MODALITY: online in collaboration with the Open 
University of Catalonia
CURRICULUM: 180 European credits distributed 
in 6 semesters

The Bachelor of Humanities trains multi-skilled professionals 
in the fields of humanities and social sciences, with a 
foundation that allows them to adapt to various work 
environments in the scope of humanistic education, cultural 
management, cultural creation and the contemporary 
world. Subjects include literature, history, philosophy, 
sociology and psychology, and it emphasizes new ways 
of working through an intensive use of information 
technologies.

Most of the courses in the curriculum are taught through 
the online campus of the Open University of Catalonia. 
Courses with content specifically related to Andorra are 
taught using the University of Andorra’s virtual learning 
platform.

Bachelor 
of Humanities

Visit www.uda.ad for detailed and updated information on  our 

offering and the curriculum for each programme. 



Visit www.uda.ad for detailed and updated information on  our 

offering and the curriculum for each programme. 

A www.uda.ad trobareu informació detallada i actualitzada de 

l’oferta i dels plans d’estudi de cada formació.

Most of the courses in the curriculum are taught through 
the online campus of the Open University of Catalonia. 
Courses with content specifically related to Andorra are 
taught using the University of Andorra’s virtual learning 
platform.

Students who complete 60 additional credits may receive 
the corresponding Spanish qualification of grau from the 
Open University of Catalonia, provided that they meet the 
admissions requirements determined by the Spanish State.

El bàtxelor en Llengua Catalana de la Universitat d’Ando-
rra inclou assignatures obligatòries i assignatures optati-
ves. La docència de la major part d’assignatures es fa a 
través de l’entorn virtual de la UOC, exceptuant les 
assignatures específiques d’Andorra, la docència de les 
quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenentatge de l’UdA.

Amb la superació de 60 crèdits addicionals es pot 
obtenir el títol del corresponent grau espanyol de la 
UOC, sempre que es compleixin els requisits d’accés als 
títols de l’Estat espanyol. 

Bàtxelor 
Llengua catalana 

MODALITAT: virtual, en col·laboració amb la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC)
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres

El bàtxelor en Llengua catalana té com a objectiu formar 
professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida 
de coneixements i habilitats sobre la disciplina, que els 
capaciti per desenvolupar adequadament l’activitat 
professional en l’àmbit de la llengua catalana. 

La formació proporciona l’estudi de matèries com la 
literatura, la història, la didàctica o la sociolingüística, i 
posa èmfasi en les noves formes de treball fruit de l’ús 
de les tecnologies de la informació i el coneixement.

MODALITY: online in collaboration with the Open 
University of Catalonia
CURRICULUM: 180 European credits distributed 
in 6 semesters

The Bachelor of Catalan Language aims to train multi-ski-
lled professionals and provide them with a solid founda-
tion of knowledge and abilities in the discipline, which 
will enable them to adequately develop their professional 
activities in the Catalan Language field.

Studies include literature, history, didactics and sociolin-
guistics, and it emphasizes new ways of working through 
an intensive use of information technologies.

Bachelor of Catalan Language 





Dobles
bàtxelors

Double
bachelors

A www.uda.ad trobareu informació detallada i actualitzada de 

l’oferta i dels plans d’estudi de cada formació.

Visit www.uda.ad for detailed and updated information on  our 

offering and the curriculum for each programme. 

Doble bàtxelor en 
Administració 
d’empreses i Dret 
MODALITAT: Presencial i virtual
PLA D’ESTUDIS: 306 crèdits europeus estructurats 
en 8 semestres

La doble titulació de bàtxelor en Administració d’empre-
ses i Dret vol formar professionals polivalents i dotar-los 
d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la 
pràctica professional en els àmbits empresarial (compta-
bilitat, finances, màrqueting, recursos humans) i del dret, 
proporcionant l’adquisició dels conceptes bàsics de la 
ciència del dret i les destreses i habilitats necessàries 
per continuar en un futur en formacions de segon cicle. 

Double bachelor of 
Business Administration 
and Laws 
MODALITY: on-campus and online
CURRICULUM: 106 European credits distributed 
in 8 semesters

The Double Bachelor of Business Administration and Laws 
aims to train versatile professionals and provide them with 
a solid foundation of knowledge and professional skills in 
the fields of business (accounting, finance, marketing, 
human resources) and law. It provides a general basic 
training in the framework of legal sciences, as well as the 
skills and abilities necessary to undertake second cycle 
studies in the future.

Doble bàtxelor en 
Informàtica i Administració 
d’empreses 
MODALITAT: Presencial i virtual
PLA D’ESTUDIS: 276 crèdits europeus estructurats 
en 8 semestres

La doble titulació de bàtxelor en Informàtica i Adminis-
tració d’empreses vol formar professionals polivalents i 
dotar-los d’una base sòlida de coneixements i habilitats 
sobre la pràctica professional en els àmbits empresarial 
(comptabilitat, finances, màrqueting, recursos humans) i 
de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 
(programació, computació, xarxes de comunicació). 

El Pla d’estudis consta de crèdits obligatoris, optatius i 
de lliure elecció.

Double bachelor of 
Computer Science and 
Business Administration
MODALITY: on-campus and online
CURRICULUM: 276 European credits distributed 
in 8 semesters

The Double Bachelor of Computer Science and Business 
Administration aims to train versatile professionals and 
provide them with a solid foundation of knowledge and 
professional skills in the fields of business (accounting, 
finance, marketing, human resources) and information 
and communications technology (ICT)(programming, 
computing, communication networks).

The curriculum includes compulsory, elective and free 
choice credits.





Master of Laws
MODALITY: online in collaboration with the Open 
University of Catalonia
CURRICULUM: 120 European credits distributed 
in 4 semesters

The aim of the Master of Laws is to provide students the 
opportunity to expand their knowledge and complement 
the skills and abilities acquired in the Bachelor of Laws. 
This degree has a double objective: to acquire the required 
specialization to work in the profession or continue to 
doctoral studies. It is aimed at students with previous 
education in law that would like to obtain more in-depth 
knowledge of this area, and to exercise the legal profession, 
both in public and private spheres, with a national and 
international focus.

The curriculum includes compulsory, elective and free 
choice credits.

The qualification prepares for access to the profession of 
lawyer in Andorra in accordance with the estabished 
regulations on this matter.

Màster en Dret
MODALITAT: virtual, en col·laboració amb la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC)
PLA D’ESTUDIS: 120 crèdits europeus estructurats 
en 4 semestres

El màster en Dret té com a objectiu principal ampliar 
els coneixements i complementar les competències i 
habilitats adquirides amb el bàtxelor en Dret per tal 
d’assolir un doble objectiu: especialitzar-se per a l’exer-
cici de diverses professions o continuar estudis de 
doctorat. Va dirigit a estudiants amb formació prèvia 
en dret que volen aprofundir en el coneixement 
d'aquesta àrea, per exercir la professió jurídica, tant en 
l’àmbit públic com en el privat, amb un enfocament 
nacional i internacional.

El Pla d’estudis consta de crèdits obligatoris, optatius i 
de lliure elecció. 

La titulació prepara per a l’accés a la professió d’advocat 
a Andorra, d’acord amb l’establert a la normativa en 
aquesta matèria. 

Màsters

A www.uda.ad trobareu informació detallada i actualitzada de 

l’oferta i dels plans d’estudi de cada formació.

Visit www.uda.ad for detailed and updated information on  our 

offering and the curriculum for each programme. 



Master of Education
(COMING SOON)

MODALITY: blended, combining on-campus classes with 
online learning
CURRICULUM: 120 European credits distributed 
in 4 semesters

The Master of Education primarily aims to provide speciali-
sed training to professionals in order to teach, design 
programmes for educational and social institutions based 
on a democratic culture and human rights, and carry out 
research in education. The degree also allows graduates 
to continue their studies in a doctoral programme. Appli-
cants must hold an Andorran bachelor’s degree or an 
equivalent qualification recognised by the Government of 
Andorra.

The Master is divided into six itineraries that can be 
studied independently.

· Educational Intervention: oriented to teaching in lower 
and upper secondary education and vocational training in 
inclusive schools
· Specialised Education: oriented to intervention in 
inclusive environments for academically gifted students 
or those with learning difficulties or other circumstances
· Management of Projects and Centres: oriented to the 
organisation of multidisciplinary groups that have to 
work together to achieve a common goal; pedagogical 
leadership and the management of projects and educatio-
nal centres
· Democratic Culture: oriented to providing educational 
responses based on the interpretation of the needs and 
conflicts of the current social, cultural and economic 
reality, in line with the values promoted by the Council of 
Europe
· Learning and Communication Technologies (LCT): 
oriented to developing the graduate student’s digital 
competences
· Mobility: oriented to the completion of supplemental 
training or internships in institutions abroad

Màster en Educació
(PROPERAMENT)

MODALITAT: semipresencial combinant classe 
presencial amb treball virtual.
PLA D’ESTUDIS: 120 crèdits europeus estructurats 
en 4 semestres

El màster en Educació té com a objectiu principal la 
formació de professionals amb un grau d’especialització 
necessari per a l’exercici de la docència, el disseny de 
programes de cultura democràtica i educació dels drets 
humans dirigits a institucions educatives i socials, i la 
investigació educativa; alhora que els permeti continuar els 
estudis de doctorat. Poden accedir el màster totes aquelles 
persones que posseeixin un títol estatal de bàtxelor o un 
títol del mateix nivell reconegut pel Govern d’Andorra.

El màster està format per sis itineraris que es poden 
cursar de manera independent: 

· Intervenció educativa: orientat a la docència a segona 
ensenyança, batxillerat i formació professional en una 
escola inclusiva. 
· Ensenyament especialitzat: orientat a la intervenció, 
en entorns inclusius, amb alumnes que presenten altes 
capacitats o importants dificultats d’aprenentatge per 
raons de discapacitat o altres casuístiques. 
· Gestió de projectes i de centres:  orientat a l’organitza-
ció de grups multidisciplinaris que han de treballar junts 
per aconseguir un objectiu comú; al lideratge pedagògic 
i a la direcció de projectes i centres educatius. 
· Cultura democràtica:  orientat a oferir respostes educa- 
tives a partir de la interpretació de les necessitats i els 
conflictes de la realitat social, cultural i econòmica 
actual, en línia amb els valors promoguts pel Consell 
d’Europa. 
· Tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació 
(TAC): orientat a desenvolupar la competència digital del 
titulat. 
· Mobilitat:  orientat a la realització de complements de 
formació o pràctiques en institucions d’altres països. 

A www.uda.ad trobareu informació detallada i actualitzada de 

l’oferta i dels plans d’estudi de cada formació.

Visit www.uda.ad for detailed and updated information on  our 

offering and the curriculum for each programme. 



El programa de Doctorat de la Universitat d'Andorra té 
per objectiu la formació d’investigadors a través de la 
realització d’una tesi doctoral que consisteix en un 
treball original i inèdit d’investigació elaborat pel docto-
rand i que condueix al títol estatal de doctor per la 
Universitat d’Andorra. 

Té una durada mínima de sis semestres a temps complet 
(tres anys) i un màxim de deu (cinc anys). Els doctorands 
tenen un director de tesi que els orienta i fa el 
seguiment del seu treball al llarg dels estudis de docto-
rat. El director de tesi és assignat per la Universitat 
d’Andorra i ha de tenir el títol de doctor, experiència en 
la direcció de tesis amb èxit i ha de ser expert en l’àrea 
d’estudis del doctorand.

Les àrees d'estudi queden obertes a totes les que 
puguin tenir una implicació en el desenvolupament 
econòmic i social d'Andorra i en la millora de la qualitat 
de vida dels seus ciutadans. Les línies prioritàries de 
recerca són l’economia, l’educació, la llengua i la salut.

El programa de Doctorat de la Universitat d’Andorra es 
caracteritza pel seu programa de seguiment estructurat en 
fites en acabar cada any i informes de seguiment per a 
cadascun dels semestres, la supervisió i  les avaluacions 
internacionals i la promoció de la recerca multidisciplinària.

Programa
de Doctorat

A www.uda.ad trobareu informació detallada i actualitzada de 

l’oferta i dels plans d’estudi de cada formació.



The University of Andorra’s doctoral programme aims to 
train researchers through the completion of a doctoral 
thesis consisting of an original and unpublished research 
paper, leading to the state qualification of doctor by the 
University of Andorra.

The programme lasts a minimum of six full-time semesters 
(three years) and a maximum of ten (five years). Doctoral 
students have a thesis advisor who directs and monitors 
their work throughout their studies. The thesis advisor is 
assigned by the University of Andorra and must hold a 
doctoral degree, successful experience as a thesis advisor 
and must be an expert in the area of   the doctoral student’s 
area of study.

Possible fields of research include all those that may have 
an implication in the economic and social development of 
Andorra and in the improvement of the quality of life of its 
citizens. Research in economics, education, language and 
health are prioritized.

The University of Andorra’s doctoral programme is 
characterized by its follow-up schedule that is structured 
into yearly goals and monitoring reports for each semester, 
supervision and international evaluations, and the promo-
tion of multidisciplinary research.

Visit www.uda.ad for detailed and updated information on  our 

offering and the curriculum for each programme.

Doctoral
Programme



A www.uda.ad trobareu informació detallada i actualitzada de 

l’oferta i dels plans d’estudi de cada formació.

La formació de la Universitat d’Andorra es completa amb 
l’oferta de la formació continuada, que ofereix el Centre 
d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària. Té com a 
principal objectiu l’actualització i el perfeccionament 
dels professionals del país per adaptar-se a les noves 
tendències intel·lectuals, científiques i tecnològiques. 
L’oferta de formació continuada és dinàmica i adaptada 
a les necessitats de formació dels diferents col·lectius.

L’oferta formativa pot ser presencial, virtual o mixta 
(presencial i virtual) i s’estructura en:

· Postgraus: són els cursos de formació continuada 
d’una càrrega igual o superior a 3 crèdits europeus i 
estan dirigits a titulats universitaris i a professionals 
amb experiència en l’àmbit d’estudi. Els estudiants que 
superin els requisits acadèmics de cada programa 
obtenen un títol propi de la Universitat d’Andorra. En el 
cas que es disposi de titulació universitària reconeguda 
a Andorra, s’obtindrà un diploma de postgrau de la 
Universitat d’Andorra. En cas que no es disposi d’aquesta 
titulació s’obtindrà un diploma d’aprofitament de la 
Universitat d’Andorra.

· Cursos d’actualització: són els cursos de formació 
continuada d’una càrrega inferior a la dels postgraus i 
estan dirigits a professionals que volen aprofundir en 
l’àmbit d’estudi. Els estudiants que superin els requisits 
acadèmics de cada programa obtenen un diploma d’apro-
fitament de la Universitat d’Andorra (títol propi de la 
Universitat d’Andorra). 

· Seminaris: són sessions formatives de curta durada 
sobre temes específics que no són avaluades. Els 
estudiants que hi participen poden obtenir un certificat 
d’assistència.

Formació
Continuada



Education at the University of Andorra is completed with 
extension courses offered by the College of eLearning and 
Lifelong Learning. Its main objective is the retraining and 
improvement of the country’s professionals in order to 
adapt to new intellectual, scientific and technological 
trends. The course offerings are dynamic and tailored to 
the needs of different groups.

Education at the University of Andorra is offered in several 
different formats —on-campus, online and blended— and 
is divided into:

· Postgraduate studies: These are continuing education 
courses with a credit load greater than or equal to 3 European 
credits and are aimed at graduates and professionals 
with experience in the field of study. Students who meet 
the academic requirements of each programme obtain a 
qualification from the University of Andorra. Students 
who have a university degree recognised in Andorra will 
receive a postgraduate diploma from the University of 
Andorra. Students who do not have such a degree will 
receive a certificate of attendance from the University of 
Andorra.

· Continuing education courses: These training courses 
offer fewer credits than postgraduate courses and are 
aimed at professionals who want to deepen their knowledge 
in their study area. Students who meet the academic 
requirements of each programme receive a certificate of 
completion from the University of Andorra (qualification 
from the University of Andorra).

· Seminars: These are short training sessions focused on 
specific subjects and are not evaluated. Students who 
participate receive a certificate of attendance.

Visit www.uda.ad for detailed and updated information on  our 

offering and the curriculum for each programme. 

Lifelong
Learning



Access course for
students over 25

Aquest curs prepara els estudiants per a superar amb 
èxit la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior 
per a persones més grans de 25 anys. 

El curs segueix una metodologia semipresencial que 
combina les classes presencials en horari de vespre, 
adaptat als professionals del país, amb el seguiment 
virtual a través del campus virtual. L’objectiu del curs és 
facilitar l’assoliment de les competències necessàries 
per a la superació de la prova d’accés.

This course prepares students to successfully complete 
the exam to access higher education studies for people 
over 25 years of age. 

The course follows a blended methodology that combines 
on-campus classes in the evening, suited for the country’s 
professionals, with online monitoring through the virtual 
campus. The aim of the course is to help students to 
acquier the competencies necessary to complete the exam.

Curs d’accés per a 
més grans de 25 anys

A www.uda.ad trobareu informació detallada i actualitzada de 

l’oferta i dels plans d’estudi de cada formació.

Visit www.uda.ad for detailed and updated information on  our 

offering and the curriculum for each programme. 






