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Aquest document presenta de manera resumida l’activitat 
duta a terme a la Universitat d’Andorra durant el curs 
2019-2020, una activitat que es va desplegar en nombro-
sos àmbits, en línia amb les necessitats del país, i centrada 
sobretot en la docència, la recerca, la qualitat, la interna-
cionalització i l’obertura a la societat.

El desenvolupament del curs 2019-2020, però, va estar 
excepcionalment marcat per la situació d’emergència 
sanitària provocada per la propagació de la Covid-19. 
D’acord amb les mesures decretades pel Govern d’Andorra, 
l’edifici de la Universitat d’Andorra va romandre tancat del 
16 de març al 2 de juny, i consegüentment, no hi tenien lloc 
activitats presencials. Amb l’objectiu de mantenir el 
desenvolupament del calendari acadèmic, es va flexibilitzar 
la docència i es van implementar noves solucions tecnolò-
giques, de manera que tots els programes de formació 
reglada van poder continuar en modalitat virtual. Paral·le-
lament, el professorat i els estudiants de 2n i 3r curs de 
l’Escola d’Infermeria van donar suport al sistema sanitari 
en resposta al requeriment del Ministeri de Salut i del SAAS. 
De la mateixa manera, es va oferir material sanitari dels 
laboratoris de la Universitat.

Conscients dels esforços que encara caldrà fer per vèncer 
la propagació de la malaltia, la Universitat continua posant 
a disposició de la societat, en la mesura de les possibilitats, 
tot el seu personal docent, administratiu i tècnic, i també 
les instal·lacions i recursos que puguin ser necessaris per 
fer front a la crisi sanitària.

Mentrestant, la Universitat d’Andorra ha preparat el 
protocol perquè la represa de l'activitat presencial es faci 
amb les màximes garanties de seguretat per a tota la 
comunitat universitària, preveient mesures generals 
d’organització i de seguretat, higiene i protecció per a 
l’activitat acadèmica presencial. L’objectiu és poder 
desenvolupar l’activitat en les millors condicions possibles, i 
amb l’agilitat necessària per poder respondre a tots els 
escenaris possibles.

Miquel Nicolau i Vila
Rector
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 COVID-19

Pràctiques formatives en format teletreball
Per poder facilitar al màxim la continuïtat de l’activitat 
lectiva en les formacions reglades, algunes estades 
formatives programades durant el semestre, ja sigui de 
bàtxelors, DPA o màster, es van desenvolupar a través de 
teletreball.

Tutories i sessions informatives en línia per a futurs 
estudiants
Tenint en compte que la crisi sanitària va esclatar just a 
l’inici del període de preinscripcions per al següent curs, es 
va flexibilitzar el procés de matrícula i es van posar en 
marxa tutories i sessions informatives en format virtual per 
atendre les necessitats dels futurs estudiants.

Suport al sistema sanitari 
El personal docent de l’Escola d’Infermeria de l’UdA va 
estar treballant amb els serveis sanitaris d’Andorra i de la 
Seu d’Urgell per ajudar des de la vesant assistencial a fer 
front a la pandèmia. Igualment, els estudiants de segon i 
tercer curs del bàtxelor en Infermeria van col·laborar amb 
el sistema sanitari, ja sigui com a voluntaris o treballant 
com a auxiliars d’infermeria.

Mesures econòmiques
La Universitat d’Andorra va prendre diverses mesures de 
caire econòmic per pal·liar els efectes de la crisi sanitària 
entre els estudiants, el personal i els proveïdors, com ara 
l’ajornament d’algunes matrícules, la devolució de quotes 
de serveis no utilitzats o la reducció dels terminis dels 
pagaments a proveïdors. A més, l’UdA va fer una donació 
als comptes que el Govern tenia habilitats per la situació 
creada per la Covid-19, es va fomentar entre la comunitat 
universitària les contribucions a través de l’enviament 
d’SMS, i es va fer una revisió del pressupost del 2020 per 
optimitzar al màxim la despesa.
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Per tal d’evitar la propagació de la malaltia Covid-19 i 
d’acord amb les mesures preses pel Govern d’Andorra, el 2 
de març del 2020 la Universitat d’Andorra va començar a 
prendre les primeres mesures de prevenció i a fer el 
seguiment de l’evolució de la situació. El 13 de març del 
2020 es va acordar suspendre totes les classes presencials 
fins a nou avís i es van implementar un seguit de mesures 
per garantir la continuïtat dels programes en modalitat 
virtual i per pal·liar els efectes de la crisi sanitària. El retorn 
a l’activitat presencial es va produir el 2 de juny de 2020.

Al llarg del confinament, la institució també va oferir eines 
per tal que la població pogués passar el període de la millor 
manera possible, i va donar suport, en la mesura de les 
seves possibilitats, a les necessitats de la població arran de 
la crisi sanitària.

Al web es pot consultar tota la documentació de l’UdA 
relacionada amb la crisi sanitària del coronavirus, des de la 
informació sobre el funcionament de les classes virtuals, 
seguiment i avaluacions, fins a les iniciatives i activitats 
durant el període de confinament.

INICIATIVES PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19

Posada en marxa de sales de videoconferència
A partir del dilluns 16 de març del 2020, la Universitat 
d’Andorra va posar en marxa un sistema de sales de 
videoconferència per poder reproduir al màxim el funcio-
nament de les classes presencials en format virtual.

Suport tecnològic al personal i estudiants
Per tal de garantir el teletreball del personal de la Universi-
tat d’Andorra i el seguiment de les formacions en línia per 
part de tothom, es va posar a disposició tant del personal 
com dels estudiants equips informàtics i suport tecnològic.

COVID-19



 

· Col·laboració amb la comunitat Andorra Makers en la 
producció de peces 3D de protecció individual per a 
sanitaris i persones de risc, com obre-portes, suports de 
viseres i subjeccions de mascaretes salva-orelles.

· Participació a FiraCampusVirtual, la plataforma digital que 
Fira de Barcelona va llançar davant la impossibilitat de 
poder celebrar el Saló de l’Ensenyament.

· Participació al concert de Sant Joan en línia organitzat per 
la Xarxa Vives per agrair a tota la comunitat universitària 
l’esforç realitzat.

COVID-19 

Altres iniciatives adreçades a la societat durant el 
confinament
· Impartició de dotze webinars gratuïts sobre qüestions 
d'interès per a la ciutadania durant el confinament arran 
de la crisi sanitària de la Covid-19.
· Elaboració d’un estudi per conèixer l’impacte de la 
Covid-19 sobre el sector cultural i creatiu a Andorra. 
· Obertura de l’accés a les versions digitals de les publica-
cions de la Universitat al públic en general, més enllà dels 
usuaris de la Biblioteca Comunal Universitària.
· Impartició de sessions extraescolars gratuïtes d’iniciació a 
la llengua xinesa (diversos nivells), organitzades per a l’Aula 
Confuci d’Andorra, entitat creada per la Universitat 
d’Andorra (UdA) i la Fundació Institut Confuci.
· Organització d’un concurs de resolució d’enigmes 
científics a Facebook.
· Creació de la pàgina web andorraquedatacasa.uda.ad per 
recollir recursos educatius, culturals i d’interès general 
adreçats als escolars.
· Programació de deu sessions informatives en format 
virtual adreçades a pares i futurs estudiants per fer conèixer 
el funcionament i les característiques de l’oferta formativa. 
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cursaven el pla d’estudis anterior s’adapten al nou, el que 
suposa un increment en la planificació d’estades formati-
ves. El període de suspensió de l’activitat presencial només 
afecta a les estades formatives clíniques que queden 
suspeses, ja que la part teòrica ja estava avaluada a l’inici 
d’aquesta situació. A principi del mes de juny es reprenen 
les estades formatives de segon i tercer curs que s’allarga-
ran els mesos d’estiu per tal de permetre que els estudiants 
de tercer es titulin al mes de setembre i els de segon passin 
a tercer curs amb tots els camps de pràctiques realitzats. 

ESTADES FORMATIVES
Als estudis de Ciències de l’educació, està previst tot un 
semestre de lliure elecció que facilita la mobilitat semestral 
dels estudiants cap a altres països. Per als alumnes de segon 
i tercer curs d’Infermeria, les estades formatives obligatòries 
han inclòs set camps fora d’Andorra. La mobilitat dels 
estudiants es facilita durant el sisè semestre amb les 
estades formatives clíniques. S’han mantingut els convenis 
existents a Catalunya, Espanya, França, Mònaco i Portugal. 

 

El centre és la unitat organitzativa i de gestió en l’àmbit del 
qual s’imparteixen els ensenyaments necessaris per 
obtenir els títols estatals o, si escau, els títols o diplomes 
propis. La Universitat d’Andorra (UdA) 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.

La Universitat d'Andorra ofereix formacions universitàries 
de primer cicle amb una càrrega lectiva de 180 crèdits 
europeus, equivalents a una durada de tres anys a temps 
complet, que condueixen a un títol d’estat de bàtxelor. El 
bàtxelor d’especialització i el màster, de la seva banda, 
consten de 120 crèdits europeus estructurats en dos anys. 
El doctorat, finalment, té una durada mínima de sis 
semestres a temps complet (tres anys).

CENTRE DE CIÈNCIES DE LA SALUT I DE L’EDUCACIÓ

El curs 2019-2020 s’han impartit les següents formacions 
universitàries reglades presencials:

ESCOLA D’EDUCACIÓ 
Bàtxelor en Ciències de l’educació
El curs 2019-2020 s’implementa el segon curs del pla 
d’estudis del 2018 i que segueix el nou model educatiu de 
la Universitat d’Andorra. El període de suspensió de 
l’activitat presencial obliga a virtualitzar el contingut, 
augmentar la tutorització dels estudiants i aturar en un 
primer moment les estades formatives. A partir de la segon 
quinzena d’abril es reprenen les estades formatives als 
centres educatius del país.

ESCOLA D’INFERMERIA
Bàtxelor en Infermeria
El curs 2019-2020 s’implementa el tercer curs del pla 
d’estudis del 2018, ja que la majoria d’estudiants que 
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CENTRE D’ESTUDIS EMPRESARIALS I TECNOLÒGICS

El curs 2019-2020 s’han impartit les següents formacions 
universitàries reglades presencials:

ESCOLA D’INFORMÀTICA
Bàtxelor en Informàtica
Un nou pla d’estudis va ser acreditat per l’Agència de 
Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), 
aprovat pel Govern d’Andorra i publicat al Butlletí Oficial del 
Principat d’Andorra (BOPA) el 20 de maig de 2020. La 
principal novetat és l’adaptació al nou model educatiu de 
l’UdA, que es basa en l’assoliment de competències.

Doble bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses

ESCOLA DE NEGOCIS I DE DRET 
L’escola de Negocis i de Dret està vinculada amb el Centre 
d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària i el Centre 
d’Estudis Empresarials i Tecnològics. És l’escola que 
aglutina l’oferta formativa, tant de formació reglada com 
de formació continuada, de les àrees d’empresa i de dret 
de la Universitat d’Andorra. També disposa del Grup de 
Recerca en Economia Financera (GREF).

Diploma Professional Avançat en Administració i finances
Bàtxelor en Administració d’empreses 
Doble bàtxelor en Administració d’empreses i Dret
Doble bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses

CENTRE D’ESTUDIS VIRTUALS I D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

ESTUDIS VIRTUALS
La Universitat d’Andorra, a través del Centre d’Estudis 
Virtuals, ofereix a la població del país formació universitària 
de qualitat, mitjançant l’ús de les tecnologies de la 
informació i una metodologia d’ensenyament virtual, en 
col·laboració amb altres universitats. 
L’oferta d’estudis universitaris en format virtual va 
començar el curs 1997-1998, amb 52 estudiants inscrits a 
les quatre carreres que s’oferien en aquell moment. El 
febrer del 2002 en va sortir el primer titulat.

El curs 2019-2020 s’han ofert els programes següents:

Bàtxelor en Administració d’empreses 
Bàtxelor en Comunicació
Un nou pla d’estudis amb actualitzacions va ser aprovat 
pel Govern d’Andorra amb l’acreditació favorable de 
l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra 
(AQUA), i publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra 
(BOPA) el 15 de juliol de 2020. 
Bàtxelor en Dret
Bàtxelor en Humanitats
El nou pla d’estudis amb actualitzacions va ser aprovat pel 
Govern amb l’acreditació prèvia de l’AQUA, i es va publicat 
al BOPA el 20 de març de 2019.
Bàtxelor en Informàtica
Bàtxelor en Llengua catalana
Doble bàtxelor en Administració d’empreses i Dret
Doble bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses
Màster en Dret
Màster en Enginyeria informàtica
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FORMACIÓ CONTINUADA
L'oferta de formacions d'extensió universitària té com a 
principal objectiu donar resposta a les demandes de 
formació dels diferents sectors professionals del país per 
tal de contribuir al seu reciclatge i perfeccionament 
professional.  

Aquesta oferta és molt dinàmica, en funció de les necessi-
tats manifestades pels diferents col·lectius professionals i 
institucions.

Durant el curs 2019-2020, el nombre d’estudiants que 
s’han matriculat a algun dels 85 programes de formació 
continuada ha estat de: 1.426. Els diferents programes han 
rebut el següent nombre d’estudiants: 47 a postgraus, 439 
a cursos d'actualització i 940 a formacions de curta 
durada (seminaris).

Pel que fa a l'oferta de programes de formació continuada 
durant el curs 2019-2020, aquesta ha estat, resumida, la 
següent: 

POSTGRAUS:
Direcció bancària
Dret andorrà
Fiscalitat
Iniciació a la recerca

CURSOS D’ACTUALITZACIÓ:
Aspectes psicosocials de les malalties cròniques i 
l’envelliment 
Aula Lliure
· Comptabilitat financera (dos nivells)
· Constitució i altres fonts del dret d’Andorra (virtual)
· Didàctica de la llengua catalana (virtual)
· Disseny web i d'aplicacions per a mòbils
· Dret administratiu d'Andorra (virtual)
· Dret civil d'Andorra (dos nivells, virtual)
· Dret penal i processal penal d’Andorra (virtual)
· Dret processal civil i internacional privat d’Andorra (virtual)
· Dret laboral i de la Seguretat Social (virtual)
· Fiscalitat andorrana (virtual)
· Fiscalitat i urbanisme d'Andorra (virtual)
· Història econòmica d'Andorra (virtual)
· Iniciació a la programació
· Instruments financers
· Pensament computacional 
· L’entorn comunicatiu d’Andorra (virtual)
· L’entorn empresarial d'Andorra (virtual) 
· Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus (virtual) 
· Patrimoni cultural d'Andorra (virtual)

Dinamización comunitaria y envejecimiento activo
Estades formatives clíniques complementàries
La mirada organitzativa
Llengua anglesa (diversos nivells)
Llengua francesa (diversos nivells)
Llengua i cultura portugueses (diversos nivells)
Llengua i cultura xineses (diversos nivells)
Llenguatge administratiu i jurídic
Metodologies de recerca

FORMACIONS DE CURTA DURADA (SEMINARIS):
Aula Magna (diverses sessions)
Avaluació i intervenció en els trastorns en el desenvolu-
pament del llenguatge 
Cicle d’actualitzaci en hipertensi arterial i risc vascular 
Cicle de Perfeccionament Professional (CPP) (diverses 
sessions)
Conceptes bàsics d’informàtica
Curs teòric-pràctic en Disfàgia orofaríngia. De la teoria 
al cas clínic
Disseny de videojocs: Creació d’històries i experiències 
digitals
Docència universitària
Sessions extraescolars d’iniciació a la llengua xinesa 
(diversos nivells)
Sistema de comunicació per intercanvi d’imatges (PECS)
Taula del món laboral
Teràpies assistides amb animals
Tesi en quatre minuts
UdA Webinars (diverses sessions)

Accés a l’ensenyament superior
La Universitat d’Andorra ofereix un programa de formació 
per a l’accés a l’ensenyament superior: el Curs d’accés als 
estudis d’ensenyament superior per a persones més 
grans de 25 anys.
Durant el curs 2019-2020, han seguit aquest programa un 
total de 27 estudiants.
Fins avui, la Universitat d’Andorra ha fet possible que un 
total de 242 persones hagin tingut accés als estudis 
superiors un cop superada la prova per a persones més 
grans de 25 anys.
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ESCOLA INTERNACIONAL DE DOCTORAT

El passat curs 2019-2020 van ser 23 els doctorands 
matriculats, dels quals cinc començaven el programa de 
doctorat. Es van dipositar i defensar dos Projectes de 
Recerca, dos Reports d’Avançament i es van dispositar 
dues Tesis Doctorals.

Des de l’inici del Programa de Doctorat, s’han defensat 
11 Tesis Doctorals.

PARTICIPACIÓ EN ORGANISMES INTERNACIONALS
En el curs 2019-2020 s’ha participat en les reunions 
internacionals següents:

VII Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado. 
Santander, 3 i 4 d’octubre de 2019.
Participació a la Reunió de l’Agrupació Catalana d’Escoles 
de Doctorat, el juliol 2020, organitzada virtualment per la 
Universitat de Lleida.
Participació al simposi Hacia la profesionalización de la 
supervisión doctoral al Congreso Internacional de Innova-
ción Docente e Investigación en Educación Superior: Un 
Reto para las Áreas de Conocimiento, coordinat per la 
Universitat Rovira i Virgili i format per les universitats 
d’Andorra, Cantàbria, Mondragon i Pau.
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NOVETATS
Les novetats del curs 2019-2020, pel que fa a l’Escola 
Internacional de Doctorat, han estat:

Conveni de la Xarxa d’Investigadors i de Docents de Mèxic, 
Andorra i Espanya (RIDMAE) per part del GRIE.
Incorporació d'una investigadora internacional (portugue-
sa) gràcies al conveni amb l'Institut Camões, per a dur a 
terme el projecte sobre la situació de la llengua portuguesa 
a Andorra, Per part del GREL.
Creació d’un nou grup de recerca en Tecnologia.
Impuls del Pla de xoc a la recerca a través del tercer Pla 
General de Recerca amb l’objectiu d’aconseguir un salt 
qualitatiu cap a la qualitat de la recerca, augmentant la 
visibilitat de la recerca que es realitza des del grups de 
recerca de la Universitat. En aquest Pla es treballarà per a 
l’alineació d’interessos entre el programa de Doctorat i les 
línies de recerca dels grups de recerca.
Primer concurs de Tesi en 4 minuts, coincidint amb el 
Seminari de recerca.

Recerca



RECURSOS COMPETITIUS

Els recursos econòmics captats per a R+D en el marc de 
convocatòries competitives han estat els següents:

LLL-TRANSVERSALIS
El projecte LLL-Transversalis està cofinançat en un 65% pel 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el 
marc del programa Interreg POCTEFA 2014-2020 (Progra-
ma operatiu de cooperació transfronterera Espanya- 
França-Andorra).

L’objectiu de LLL-Transversalis és harmonitzar i reforçar les 
pràctiques de formació continuada perquè responguin als 
reptes de l'espai transfronterer Espanya-França-Andorra: 
atractiu i competitivitat del territori, desenvolupament dels 
intercanvis, inclusió i cohesió social. 

ERASMUS+
L'1 de setembre de 2018 es va posar en marxa el projecte 
europeu Erasmus+ "Reptes per a la democràcia i la vida 
social als petits estats europeus". Es tracta del primer 
programa multilateral que es beneficia de les sinergies 
creades entre els membres de la NUSCT. El cap de files és 
l'Institut Liechtenstein. Hi participen els estats següents: 
Andorra, Estònia, Islàndia, Luxemburg, Malta, Montenegro, 
San Marino i Xipre, tots ells països amb menys d’1,5 milions 
d’habitants. Durant tres anys, els socis del projecte intercan-
vien experiències i resultats d’investigació sobre temes 
que afecten els petits estats: sobirania estatal, relacions 
internacionals, desenvolupament econòmic i ocupació, 
immigració, cultura, etc. El projecte, finançat per la UE, està 
dotat amb prop de 380.000 euros. Finalitza l’agost del 2021.

GRUPS DE RECERCA

L’octubre del 2006, la Comissió de Recerca i de Doctorat va 
crear els tres primers grups de recerca. Actualment hi ha 
quatre grups de recerca i un grup d’innovació, en els quals 
hi treballen 30 investigadors.

Cada grup de recerca o d’innovació treballa en diferents 
projectes:

Grup de recerca interdisciplinari en Educació: quatre 
projectes:
       · Estudi longitudinal estudiants UdA
       · Innovació i recerca a la docència universitària
       · Formació inicial de mestres
       · Cultura i aprenentatge: l’impacte de la Covid-19 sobre 
         el sector cultural i creatiu a Andorra
Grup de recerca en Economia financera: dos projectes:
     · Estudi de la satisfacció dels clients amb els allotja
       ments del Principat d’Andorra a partir de la informació 
       extreta de pàgines web especialitzades
     · Estudi del capital intel·lectual del sector hoteler andorrà
Grup de recerca en Llengües: cinc projectes:
     · Efectes de la ludificació sobre els factors psico-
       conductuals i la fluïdesa de l’expressió oral en 
       l’aprenentatge de l’anglès (tesi doctoral)
     · Actituds, creences i pràctiques en l'ús de la tecnologia 
       a l'aula d'anglès: La introducció de l’iPad en el sistema 
       d'ensenyament andorrà (tesi doctoral)
     · Àmbits d’ús i actituds lingüístiques intergeneracionals 
       en el si de la comunitat portuguesa a Andorra
     · Pràctiques, actituds i percepcions sobre l’English-
       medium Instruction a la universitat
     · Traducció al català de les Normes Internacionals 
       d’Informació Financera (en col·laboració amb el GREF, 
       la UB i la UOC)
Grup de recerca en Salut i Serveis sanitaris: quatre 
projectes:
     · Medicaments Orfes i Malalties rares. Prevalença a 
       Andorra.
     · Seguretat del medicament en poblacions especifiques
     · Valoració peça de control postural
     · Medicina regenerativa
Equip d’innovació en Tecnologia aplicada a la docència: 
un projecte

En el marc de la Convocatòria de recerca i Innovació 
2019-2021, els setze projectes han rebut finançament 
intern de la Universitat. Durant el curs s’han fer els primers 
passos per a la creació del nou Grup de recerca en 
Tecnologia, que es formalitzarà a la tardor del 2020.

Recerca
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LLL-Transversalis

Erasmus+

TOTAL 

Projectes Exercici 2019 Exercici 2018

0,00 €

14.539,00 €

14.539,00 €

14.999,80 €

1.575,00 €

16.574,80 €



Dins de l’estratègia d’obertura al món de la Universitat 
d’Andorra s’han continuat desplegant les accions previstes 
al Pla d’internacionalització de l’UdA. 

SERVEI DE PROGRAMES INTERNACIONALS

MOBILITAT ACADÈMICA: CONVENIS INTERNACIONALS I 
PROMOCIÓ DE LA CULTURA INTERNACIONAL
El curs 2019-2020 ha continuat amb la important embran-
zida a la internacionalització de l’UdA. Els principals 
objectius d’aquest curs han estat donar la màxima 
visibilitat a l’àmplia oferta de mobilitat acadèmica construï-
da durant els cursos anteriors, tot personalitzant aquesta 
oferta en funció de les necessitats de cada pla d’estudis i 
de cada estudiant i, per altra banda, augmentar el 
posicionament i la visibilitat internacionals de la universitat. 
Així mateix, s’ha seguit treballant en la consolidació i 
l’enfortiment dels vincles i els convenis amb universitats de 
tot el món. Actualment, l’UdA té convenis amb quatre 
continents, 22 països i 37 universitats, i s’ofereixen 235 
places: 12 a l’Àfrica, 118 a Amèrica, 20 a Àsia i 85 a Europa.

L’UdA ha apostat també per la internacionalització a casa, 
tot promovent experiències acadèmiques internacionals 
virtuals. Els estudiants han tingut l’oportunitat d’aprendre a 
l’Institut Tecnològic de Pequín, la Universitat de Califòrnia a 
Berkeley o triar cursos d’universitats de tot el món a través 
de la plataforma Coursera.

El curs 2019-2020 L’UdA ha acollit dos estudiants 
canadencs provinents del College of the Rockies, que han 
cursat un semestre al bàtxelor en Administració d’empre-
ses. Per altra banda, un estudiant de l’UdA ha fet una 
mobilitat d’un semestre al Centennial College del Canadà, i 
quatre estudiants han dut a terme una mobilitat virtual a 
l’Institut Tecnològic de Pequín. 

A través del Consell Universitari Iberoamericà (CUIB), la 
Universitat d’Andorra ha participat a la plataforma del 
Marc Iberoamericà de Mobilitat Acadèmica, accessible a 
partir del curs 2018-2019. Aquest ambiciós marc permet a 
estudiants, professors i investigadors iberoamericans 
ampliar els seus estudis i fer recerca en altres països de la 
comunitat iberoamericana. 

PLA D’ACOLLIDA PER ALS ESTUDIANTS INTERNACIONALS: 
BUDDY PROGRAMME
El Buddy Programme emparella els estudiants internacio-
nals amb estudiants locals que fan de guia durant els 
primers mesos a Andorra i a la Universitat. Els objectius 
principals del programa són facilitar l’adaptació dels 
estudiants internacionals a la vida a l’UdA i al país en 
general, promoure l’intercanvi cultural i lingüístic entre els 
estudiants de l’UdA i ajudar a resoldre els dubtes i les 
preocupacions que apareixen durant les primeres setma-
nes en un país nou. En els seus quatre anys de vida, el 
Buddy Programme ha tingut 89 participants de tretze 
nacionalitats diferents.

COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL INTERNACIONAL

S’ha col·laborat activament formant part en diferents grups 
de treball dels organismes internacionals següents:

· Agència Universitària de la Francofonia (AUF)
· Associació Europea d’Universitats (EUA)
· Associació Internacional d’Universitats (IAU)
· Consell Universitari Iberoamericà (CUIB)
· Forum of Russian and Ibero-American University Rectors 
  and Presidents
· Fundació InterAc Salut
· Network of Universities of Small States and Territories 
  (NUSCT)
· Organització de les Nacions Unides per a l’educació, 
  la Ciència i la Cultura (UNESCO)
· Universia
· Xarxa Vives d’Universitats
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Activitat internacional i institucional 

NETWORK OF UNIVERSITIES OF SMALL COUNTRIES 
AND TERRITORIES
El 2018 la Universitat d’Andorra va liderar la creació de la 
Xarxa d’Universitats de Petits Països i Territoris (Network 
of Universities of Small Countries and Territories, NUSCT), 
de la qual el rector de l’UdA és president i l’UdA la seu del 
secretariat. Les sis universitats inicials que l’integren 
(Andorra, Gibraltar, Groenlàndia, Liechtenstein, San Marino 
i Malta) han signat un conveni multilateral per fomentar la 
mobilitat d’estudiants i de personal (professorat i personal 
administratiu i tècnic) entre totes elles. El 2020 s’hi han 
sumat  Montenegro i les Illes Fèroe. D’entre els beneficis de 
la creació d’una xarxa que agrupa universitats amb 
característiques i interessos similars, cal destacar les 
possibilitats de mobilitat d’estudiants i personal de la 
universitat entre totes les  institucions membres de la 
xarxa, la col·laboració en projectes de recerca o les 
facilitats per crear programes educatius conjunts.

AULA CONFUCI D’ANDORRA 
Al llarg del curs acadèmic 2019-2010 s’ha continuat amb la 
tasca de l’Aula Confuci d’Andorra, iniciada l’any 2016, que 
té com a objectiu oferir cursos de llengua xinesa, cultura i 
activitats culturals amb la participació de l’UdA i la 
Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB). La Universitat 
d’Andorra és, a més, centre examinador dels exàmens 
oficials de xinès HSK i YCT.

Des de la creació de l’Aula Confuci, una quinzena 
estudiants de l’UdA ha tingut ocasió de fer estades a la 
Xina, ja sigui per anar-hi a estudiar un semestre o per 
gaudir de setmanes culturals.
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INSTITUT CAMÕES
La Universitat d’Andorra organitza amb l’Institut Camões 
cursos de llengua i cultura portugueses, reconeguts 
individualment amb tres crèdits europeus de lliure elecció, i 
continua així ampliant l’oferta iniciada el 2014 amb el 
primer nivell d’iniciació. L’objectiu és oferir un coneixement 
general elemental i intermedi de la llengua i la cultura 
portugueses, en la seva variant europea.

En virtut d’un conveni, el Camões - Instituto da Cooperação 
e da Língua, I. P., posa a disposició un docent de la xarxa 
d’Ensenyament del Portuguès a l’Estranger (EPE).

D’altra banda, dins de la Càtedra Camões, creada el 2017, 
durant el curs 2019-2020 s’ha engegat un projecte de 
recerca sobre la llengua portuguesa a Andorra, coordinat 
per una investigadora portuguesa convidada al Grup de 
Recerca en Llengües. 

CONSELL UNIVERSITARI IBEROAMERICÀ
La Universitat d’Andorra va acollir el 25 de juny del 2020, 
mitjançant una sala de videoconferència, el XVIII Ple del 
Consell Universitari Iberoamericà (CUIB), que va reunir els 
presidents de les conferències de rectors i de les associa-
cions d’universitats dels països de l’àmbit iberoamericà i 
caribeny. La reunió plenària anual del CUIB, que estava 
previst que se celebrés presencialment el 21 de maig al 
campus de Sant Julià de Lòria, es va centrar a analitzar 
l’adaptació de les universitats davant la crisi sanitària 
originada per la propagació de la Covid-19 i va abordar les 
mesures de digitalització promogudes per les institucions 
d’ensenyament superior per mantenir la seva activitat en 
períodes de suspensió de la presencialitat.



La trobada marcava l’inici dels treballs per a la formulació 
d’una proposta d’estratègia iberoamericana per a la 
transformació digital de l’ensenyament superior, seguint 
els acords adoptats en la I Reunió de ministres i altes 
autoritats d’ensenyament superior que es va celebrar a 
l’Havana (Cuba) els dies 10 i 11 de febrer de 2020.

PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS INTERNACIONALS

Durant el curs acadèmic 2019-2020, la Universitat 
d’Andorra va participar, entre d’altres, a les següents 
trobades acadèmiques internacionals:

5th International Tourism and Hospitality Management 
Congress (ITHMC), Sarajevo, 2-4 d’octubre de 2019. 

4th Forum of Russian and Ibero-American University Rectors 
and Presidents, Sevilla, 17 d’octubre de 2019. 

XI International Tourism Congress (ITC), Madeira, 5-7 de 
novembre de 2019. 

14th European Quality Assurance Forum, Berlín, 21-23 de 
novembre de 2019.

ICDE Lifelong Learning Summit, Lillehammer, 11 de febrer 
de 2020.

 

Universidad 2020, 12 Congreso Internacional de Educación 
Superior, l’Havana, 12-14 de febrer de 2020.

Jornada sobre diccionarització. Institut d’Estudis Catalans, 
Barcelona, 29 de març de 2020.

EUA General Assembly. 16 d’abril de 2020.

EAIE Community Summit: The Year Ahead, 16-17 de juny 
de 2020.

EUA Leadership Roundtable. 24 de juny de 2020.

XVIII Pleno del CUIB, 25 de juny de 2020.

FUNDACIONS

ActuaTech
La Fundació ActuaTech, creada el 2014, és fruit de l’aliança 
del Govern d’Andorra, FEDA, Andorra Telecom i la Universi-
tat d’Andorra per desenvolupar projectes d’interès públic 
per a la implantació de les noves tecnologies, la diversifica-
ció econòmica i la millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans. Desenvolupen els treballs els equips de recerca 
de les dues parapúbliques tecnològiques –Andorra 
Telecom i FEDA–, la Universitat d’Andorra i un equip de 
recerca del Media Lab de l’Institut Tecnològic de Massachu-
setts (MIT).

InterAc Salut 
La Fundació Institut Interuniversitari InterAc Salut és una 
entitat constituïda l’any 2015 que té com a finalitat general 
fomentar el prestigi i l’excel·lència i constituir un referent de 
primera línia en l’àmbit de la formació, la recerca docent i 
l’estudi en el marc de les ciències de la salut. La Universitat 
d’Andorra hi participa com a patró de ple dret des del 2018.
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VISITES INSTITUCIONALS

Durant el curs acadèmic 2019-2020, la Universitat 
d’Andorra va rebre, entre d’altres, les següents visites 
institucionals:

Irina Poleschuk, artista plàstica, en el marc del projecte 
Faber-Andorra

Rolf Tarrach, expresident de l’Associació Europea 
d’Universitats (EUA)

Takeshi Ikkanda, primer secretari de l’ambaixada del Japó 
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Cynthia Lozano, responsable d’intercanvis internacionals a 
la Universitat de Monterrey, Mèxic

Josep-Eladi Baños, rector de la Universitat de Vic

João Mira Gomes, ambaixador de Portugal

Activitat internacional i institucional



PERSONAL

La plantilla fixa de la Universitat d’Andorra, a 31 de desem-
bre del 2019, està formada per 23 persones de personal 
docent i 12 persones de personal administratiu i tècnic. 

Per a les tasques docents, durant el curs 2019-2020 s’ha 
contractat 248 professors col·laboradors i visitants que 
provenen d’empreses del país i d’universitats de fora 
d’Andorra. La combinació de docents fixos i col·laboradors 
externs és una característica diferencial de l’UdA, que 
garanteix alhora la solidesa de la institució, el dinamisme 
en la transmissió de coneixements i l’abast internacional de 
la seva oferta. Finalment, la plantilla de l’UdA es completa 
amb cinc persones eventuals que formen part del personal 
administratiu i tècnic.
 

.

ESTUDIANTS

L'activitat acadèmica del nou curs universitari es va iniciar 
a partir del setembre del 2019 amb la sessió d'acollida dels 
nous estudiants. Amb la incorporació de nous estudis de 
formació continuada durant el període, el nombre absolut 
de persones matriculades del curs va anar augmentat fins 
totalitzar 1.995.

El curs 2019-2020, el gruix d’estudiants en l’ensenyament 
reglat impartit per la Universitat d’Andorra (formacions  
universitàries estatals) va continuar experimentant un 
notable increment, amb un creixement de matrícules del 
4,2 % en relació al curs anterior.

Formació reglada 
Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació 
Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics 
Centre d'Estudis Virtuals   
Escola Internacional de Doctorat

Extensió universitària
Postgraus  
Cursos d’actualització  
Formacions de curta durada (seminaris)

Curs d’accés per a més grans de 25 anys 
 

542
156
236
127

23

1.426
47

439
940

27

15

Càrrecs nomenats
 Rector
 Gerent

Personal fix   
 Docent
 Admin. i tècnic      

Personal eventual, col·laborador i visitant 
 Docents 
 Admin. i tècnic  

2

35
23
12

253
248
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QUALITAT 

El Consell de la qualitat de la Universitat d’Andorra, creat 
l’any 2007 té com a objectius principals promoure la 
cultura de qualitat entre tots els membres de la comunitat 
universitària, promoure procediments, guies i estàndards 
de qualitat en totes les activitats, i redactar informes 
d’autoavaluació interna dels diferents àmbits universitaris, 
per tal de garantir la millora contínua de l’ensenyament 
superior. 

Entre els processos d’avaluació que ha desenvolupat el 
Consell de la qualitat des de la seva creació, es troben les 
avaluacions internes de les titulacions que s’ofereixen a la 
Universitat d’Andorra, l’avaluació de la qualitat docent i 
dels serveis, i l’elaboració de diferents guies i procediments 
d’actuació. 

Durant el curs 2019-2020, i tal com ha estat fent des del 
curs 2008-2009, el Consell de la qualitat ha realitzat 
l’avaluació de la qualitat docent, tant en l’activitat 
del professorat com en els continguts impartits a les 
diferents formacions. Aquesta avaluació, que durant 
aquest curs s’ha acabat d’implementar en línia, es realitza 
a través de les enquestes anònimes que responen tots els 
estudiants de la Universitat.

En aquest mateix sentit, i amb l’objectiu de conèixer el 
nivell de satisfacció dels estudiants que acaben la seva 
formació a la Universitat d’Andorra, per quart cop consecu-
tiu, durant el curs acadèmic s’han analitzat els resultats de 
l’avaluació de la satisfacció dels titulats amb diversos 
aspectes de la Universitat. Aquestes dades també s’han 
obtingut a través d’una enquesta que es va fer arribar a 
tots els titulats.

Durant el primer semestre del curs 2019-2020, s’ha 
continuat fent la recollida de la informació necessària per 
al seguiment intern de les diferents titulacions de formació 
reglada de la Universitat, sobre la base dels estàndards i 
directrius per a l’assegurament de la qualitat definits a 
l’Espai Europeu d’Educació Superior. En aquesta línia, i amb 
relació a l’atenció i al servei que es dona als estudiants, 
s’han revisat i millorat alguns procediments acadèmics i 
administratius ja existents, així com implementat de nous. 

El Consell de la qualitat també participa en un Grup de 
treball organitzat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenya-
ment Superior d’Andorra (AQUA), amb l’objectiu de tractar 
els procediments d’acreditació i renovació dels plans 
d’estudis que estableix l’AQUA i que internament, a la 
Universitat d’Andorra, coordina el Consell de la qualitat. 

 

Durant aquest curs acadèmic s’ha realitzat el procés 
d’acreditació de les modificacions dels plans d’estudis del 
bàtxelor en Comunicació i del màster en Dret, així com un 
procés de seguiment, també impulsat per l’AQUA, del 
primer any d’implementació del model educatiu de la 
Universitat d’Andorra al bàtxelor en Ciències de l’educació.

Una altra de les activitats que ha dut a terme el Consell de 
la qualitat ha estat l’avaluació de la carrera professional del 
personal de la Universitat.

D’acord amb el compromís de la Universitat d’Andorra amb 
l’Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), des del Consell de la qualitat s’ha 
presentat un resum, que ha estat acceptat, al X Congreso 
Nacional y IV Internacional de Aprendizaje-Servicio 
Universitario, dins la línia temàtica “Procesos de institucio-
nalización del Aprendizaje-Servicio en las universidades 
en coherencia a los ODS”. Aquest congrés es va posposar, 
arran de la situació d’emergència sanitària provocada per 
la Covid-19.

I tal com ha estat fent des del curs acadèmic 2010-2011, 
el Consell ha actualitzat dels continguts de la Guia de 
l’estudiant que recull informació d’utilitat pràctica sobre 
aspectes de la Universitat d’Andorra.
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La gestió dels recursos econòmics de la Universitat d’Andorra és la traducció del volum d’activitat que realitza d’acord amb els 
recursos econòmics de què disposa, atenent a criteris de màxima eficiència i optimització.

Per a l’exercici 2019, el pressupost aprovat pel Consell General ha estat el següent:
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Els ingressos que obté la Universitat són, en una part 
d’origen públic per transferència corrent i de capital de 
Govern, en part procedents dels preus públics de matrícula 
de les titulacions oficials, i finalment per ingressos d’origen 
privat procedents dels programes de formació continuada i 
extensió universitària, els quals n’autofinancen la despesa 
associada. El volum d’ingressos liquidats a 31-12-2019 ha 
estat de 3.553.063 euros.

El nivell d’autofinançament del pressupost 2019 és del 
26,03% .

Pel que fa al volum de despesa, la Universitat ha executat 
el 94,51% del pressupost final.

La liquidació pressupostària de l’exercici 2019 ha estat d’un 
resultat positiu de 142.250 euros. Aquest resultat ha 
generat un excedent pressupostari de -60.610 euros.  

1. Despeses de personal
2. Consum de béns corrents
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
6. Inversions reals

TOTAL DESPESES

DESPESES PRESSUPOST INICIAL

2.348.590
954.221

3.500  
118.444
150.100  

3.574.855

3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
7. Transferències de capital
8. Actius financers

TOTAL INGRESSOS

INGRESSOS PRESSUPOST INICIAL

726.362
2.654.546  

6.924
40.025

146.998

3.574.855

Memòria econòmica



La Universitat d’Andorra sotmet els comptes anuals al Tribunal de Comptes, qui en realitza l’auditoria econòmica, financera, 
pressupostària i de control de legalitat. 

Actius corrents 
Efectiu i equivalents d'efectiu
Comptes a cobrar de transaccions amb contraprestació
Inventaris
Ajustos per periodificació
Total

Actius no corrents
Propietat, planta i equipament
Propietats d'inversió
Actius intangibles
Comptes a cobrar a llarg termini de transaccions amb contraprestació
Total

TOTAL ACTIUS

2.022.943
24.386
75.859
35.877

2.159.065
 
 

5.246.867
900

2.019
1.614

5.251.399

7.410.465

1.846.856
92.223
77.802
31.967

2.048.848
 
 

5.392.697
900

3.144
1.614

5.398.355

7.447.202

ACTIU EXERCICI 2019 EXERCICI 2018

Passius corrents
Comptes a pagar
Prestacions als treballadors
Pagaments rebuts per anticipat
Ajustos per periodificació
Total

Passius no corrents
Provisions no corrents
Passius financers a llarg termini
Ingressos a distribuir en diversos exercicis
Total

TOTAL PASSIUS

-146.699
0

-2.863
-142.750
-292.312

 
 

-1.150
-16.461

0
-17.611

303.560

-180.887
0

-2.747
-101.904
-285.538

 
 

-1.642
-16.381

0
-18.023

-303.561

PASSIUS EXERCICI 2019 EXERCICI 2018

Capital aportat
Reserves
Resultat acumulat
Resultat de l'exercici

TOTAL ACTIUS NET I PATRIMONI
TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET

-5.647.396
-6.557

-1.340.747
-105.841

-7.100.541
-7.410.465

-5.796.338
-6.557

-1.196.794
-143.952

-7.143.641
-7.447.202

ACTIU NET / PATRIMONI EXERCICI 2019 EXERCICI 2018

Memòria econòmica 

L’1 de gener del 2017 la Universitat d’Andorra va adoptar l’aplicació de les Normes Internacionals de Comptabilitat Financera 
del Sector Públic (NICSP). L’estat de situació financera de la Universitat d’Andorra a 31 de desembre de 2019 ha estat:
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ACTIVITATS INSTITUCIONALS

NOU WEB
La Universitat d’Andorra va estrenar la primera setmana de 
març un nou web que suposa un pas endavant en el seu 
disseny i usabilitat, i una millora en l’accessibilitat a la 
informació de la institució. El creixement que ha experi-
mentat la Universitat en els darrers anys ha representat 
que s’hagi de gestionar un volum més important d’informa-
ció que, amb el nou portal, es presenta de manera més 
detallada i millor ordenada.

El nou lloc web, al qual es continua accedint des de 
www.uda.ad, incorpora informació exhaustiva per fer 
conèixer la institució, la seva oferta d’estudis reglats i de 
formació continuada, els seus recursos i serveis destinats a 
la comunitat universitària i la seva activitat en l’àmbit de la 
recerca. També se n’ha renovat la versió en anglès, 
orientada a fer possible la internacionalització de la 
Universitat.

El nou disseny del portal respon als suggeriments fets per 
la comunitat universitària després d’un procés de consulta, 
i el resultat permet millorar l’experiència de l’usuari, la 
navegació des de dispositius mòbils i la seva integració en 
l’ecosistema de xarxes socials.

CONFERÈNCIA INAUGURAL
El físic Rolf Tarrach, fins fa poc president de l’Associació 
Europea d’Universitats, va participar a l’acte d’inauguració 
del curs acadèmic 2019-2020 a Andorra, que va tenir lloc a 
l’auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Laure-
dià, a Sant Julià de Lòria, el 22 d’octubre de 2019. Convidat 
per la Universitat d’Andorra, Tarrach hi pronuncià la lliçó 
inaugural, titulada «El valor intangible del coneixement».
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CÀTEDRA UNESCO

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la 
Ciència i la Cultura (UNESCO) va anunciar l’octubre del 
2017 la renovació de la càtedra UNESCO de la Universitat 
d’Andorra (UdA), titulada “Tecnologies de la informació: 
Formació i desenvolupament solidari. El cas dels petits 
estats”. Així, es renovava per a un període de quatre anys 
més, fins al novembre del 2021, l’acord de creació de la 
càtedra signat a París el 20 de novembre del 2006. La 
Càtedra va començar la seva activitat el setembre del 
2007. Té com objectiu principal ajudar a reduir la fractura 
digital a través de la formació i de l’intercanvi d’experièn-
cies. Els projectes de formació reben el suport de diverses 
institucions, com ara el Comú d’Andorra la Vella o el 
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. Col·laboren a la 
Càtedra UNESCO el Grup de recerca interdisciplinari en 
Educació i el Grup de recerca en Llengües.

UDA SOLIDÀRIA 
La comissió UdA Solidària de la Universitat d’Andorra 
treballa per fomentar la funció social, solidària i de 
cooperació de l’UdA a través de tasques de sensibilització 
i voluntariat. Amb motiu de la Festa de la Universitat, el 
18 d’octubre de 2019 es va celebrar una fira d’entitats.
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SALÓ DEL VIDEOJOC
En el marc de col·laboració amb Andorra Telecom, l’UdA va 
participar el 20 i 21 de febrer del 2020 en l’organització del 
11è Saló del Videojoc i Internet. La Universitat hi aporta el 
vessant pedagògic i formatiu, que enguany es renovava 
amb l’organització d’un taller de disseny de videojocs en 
grup, de 10 hores de durada, on els participants van 
aprendre a trobar idees de jocs lúdics i de serious games, i 
a crear un document de disseny de joc (Game Design 
Document).

L’objectiu era introduir els estudiants de formació profes-
sional i universitaris en el món del disseny i la programació 
de videojocs, i alhora mostrar les possibilitats laborals que 
ofereix el sector.

EXPOSICIONS
La Universitat d’Andorra va acollir del 10 de febrer al 6 de 
març del 2020 l’exposició fotogràfica “Jo soc la vida”, obra 
de la infermera Carmen Novis. Les fotografies captaven 
instants de les diferents fases del càncer de mama, des de 
la diagnosi fins a les seqüeles de la cirurgia i dels tracta-
ments.

EDICIONS
La Universitat d’Andorra va publicar dos títols més de la 
col·lecció «Campus» de manuals de divulgació: Fiscalitat 
d’Andorra, de Sergi Colell, Eduard Jordi i Marc Vilallonga; i 
Dret laboral i de la Seguretat Social, de Daniel Arqués i 
Jaume Ribert. 

Les obres s’emmarquen dins del projecte editorial de la 
Universitat, que té l’objectiu de facilitar al conjunt de la 
societat l’accés a bona part dels continguts acadèmics que 
s’imparteixen a les seves aules.

Les publicacions es poden adquirir a les llibreries, igual que 
els quatre primers títols de la col·lecció: L’entorn comunica-
tiu d’Andorra, d’Univers Bertrana (coordinador); Patrimoni 
cultural d’Andorra, de Cristina Yáñez; Llengua i literatura a 
Andorra i als Pirineus, de Carolina Bastida, Univers Bertrana 
i altres; i Història econòmica d’Andorra, segles XX-XXI, de M. 
Jesús Lluelles i Eva Garcia. També estan disponibles en 
format electrònic. 

PREMSA I MITJANS SOCIALS
La informació de la Universitat d’Andorra que arriba a la 
societat es pot mesurar per la presència de la Universitat 
als mitjans de comunicació. L’UdA va continuar vetllant per 
l’eficàcia d’aquest canal de relació de la universitat amb el 
seu entorn. Com a recurs de suport, es van emetre 
periòdicament comunicats i es van concertar un bon 
nombre de compareixences davant dels mitjans, aconse-
guint un total de 606 impactes a la premsa.

El butlletí digital, de periodicitat mensual i que el juny del 
2020 va arribar al número 160, és distribuït en format 
electrònic a tota la comunitat universitària i és accessible 
al públic en general a través del web.

La Universitat d’Andorra també ha reforçat la seva 
presència institucional a les xarxes socials, on totalitza 
13.244 seguidors (+13%).
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PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ A FIRES
Per tal de fer conèixer l’oferta formativa de la Universitat 
d’Andorra en el període de preinscripcions per al curs 
2020-2021, es va dissenyar una campanya publicitària 
destinada específicament al públic preuniversitari, que es 
va reforçar amb tasques de difusió destinades als centres 
juvenils i educatius de la nostra àrea geogràfica.

Per segona vegada, el 3 de març, va ser a la fira de 
l’ensenyament del Ripollès, Univers Jove, i per vuitè cop 
consecutiu, al Saló de l'Ensenyament, a Barcelona, que va 
celebrar-se del 20 al 24 de maig, excepcionalment en 
format en línia sota el nom FiraCampusVirtual.

A Andorra, es va participar a la fira University Day, el 17 de 
gener. El Fòrum Estudiants + Empresa, en canvi, va quedar 
anul·lat, i la Diada universitària, amb la col·laboració del 
Comú de Sant Julià de Lòria, es va haver de posposar a 
conseqüència de la Covid-19.

Finalment, es van programar deu sessions informatives en 
línia adreçades als pares i als alumnes de batxillerat. 

ACTES ACADÈMICS
Durant el curs 2019-20, s’han organitzat 49 actes acadè-
mics, que inclouen, entre altres, la inauguració del curs 
acadèmic, lliuraments de títols de diverses formacions, 
presentacions públiques, signatures d’acords i diverses 
conferències i jornades científiques o de divulgació. 

AULA ++
La Universitat d’Andorra va posar en marxa un nou 
programa anomenat Aula ++ que té l’objectiu de fomentar 
el voluntariat i la participació dels estudiants en projectes 
que vagin més enllà dels seus plans d’estudis. La voluntat 
és donar resposta als joves que es volen implicar en 
activitats i fer una contribució més activa en el si de la 
comunitat universitària.

UDA ALUMNI
La xarxa d'antics alumnes de la Universitat d’Andorra, UdA 
Alumni, es va posar en marxa el curs 2017-2018. Els 
objectius principals són: crear una xarxa de networking 
entre diferents professionals, i aportar certs avantatges per 
als alumni, com descomptes, cursos, xerrades o presenta-
cions. El passat curs, es van distribuir carnets de membre, 
amb el logotip de la xarxa, als nous titulats d’estudis 
reglats.

BORSA DE TREBALL
La Universitat d’Andorra va renovar la seva borsa de 
treball, un servei adreçat a estudiants i recent titulats, 
gràcies a l’acord al qual va arribar amb la plataforma 
d’orientació professional JobTeaser.

El nou Career Center de la Universitat d’Andorra ofereix un 
extens recull d’ofertes laborals al Principat, en molts casos 
exclusives per a la comunitat universitària, a més de la 
possibilitat d’accedir a les ofertes de feina dels països veïns 
que més s’ajusten al perfil de l’usuari.
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1988-1989
Creació de l’Escola Universitària d’Infermeria d’Andorra i 
inici de la carrera d’Infermeria
Creació de l’Escola d’Informàtica d’Andorra i inici de 
l’especialitat d’ensenyament professional superior: 
Informàtica de gestió
1993-1994
Inici de la carrera d’Informàtica
1997-1998
Creació de la Universitat d’Andorra
Creació del Centre d’Estudis Virtuals i inici de les primeres 
formacions virtuals
1998-1999
Nova especialitat d’ensenyament professional superior: 
Administració i finances
2002-2003 
Inici de la carrera d’Administració d’empreses
2003-2004
Inauguració del campus a Sant Julià de Lòria

2006-2007
Creació de la Càtedra UNESCO de la Universitat d’Andorra
Creació dels primers grups de recerca
2007-2008
Inici del bàtxelor en Ciències de l’educació 
Inici del bàtxelor d’especialitat en Infermeria 
vobstetricoginecològica (llevador/a)
Creació del Consell de la qualitat de la Universitat 
d’Andorra
2008-2009
Inici del Programa de Doctorat
2009-2010
Inici del bàtxelor en Dret i del bàtxelor en Humanitats 
(virtuals) 
Inici del programa de Doctorat
2010-2011
Finalització de l’adaptació a l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior
2011-2012
Inici del bàtxelor en Comunicació i del bàtxelor en 
Llengua catalana (virtuals)
2014-2015
Inici dels màsters en Administració d’empreses (MBA) 
i Enginyeria informàtica (virtuals)
2016-2017
Inici dels dobles bàtxelors
Creació de l’Aula Confuci d’Andorra
2017-2018
Creació d’UdA Alumni
Creació de la Càtedra Camões
2018-2019
Inici del màster en Dret (virtual)
Posada en marxa del nou model educatiu
2019-2020
Nou bàtxelor en Informàtica basat en competències
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Entre el setembre del 1988 i el juliol del 2020, la Universitat 
d’Andorra ha tramitat un total de 18.538 matrícules. S’han 
expedit 5.882 títols, incloent formacions reglades i 
formació continuada. 1.286 són títols d’estat: 206 
diplomes professionals avançats, 482 diplomatures, 137 
llicenciatures, 442 bàtxelors, 8 màsters  i 11 doctorats. 
La gran majoria de les persones titulades desenvolupen 
actualment la seva carrera professional al nostre país.

FORMACIÓ REGLADA D’INFERMERIA I D’EDUCACIÓ
Del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació, fins al 
curs 2019-20 (inclòs) han sortit un total de 425 titulats en 
Infermeria, 13 dels quals especialitzats en Infermeria 
obstetricoginecològica (llevador/a), i 133 en Ciències de 
l’educació.

FORMACIÓ REGLADA D’INFORMÀTICA I D’EMPRESA
Des del Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics, fins al 
curs 2019-2020 (inclòs) s’han titulat 149 estudiants en 
l’àmbit de la informàtica i 267 en l’àmbit de l’empresa.

FORMACIÓ REGLADA D’ESTUDIS VIRTUALS
Fins al curs 2019-2020 (inclòs), s'han titulat 299 persones 
de bàtxelor i màster en matèries tan diverses com 
Administració d'empreses, Ciències polítiques, Comunica-
ció, Dret, Enginyeria informàtica, Estudis de l'Àsia Oriental, 
Humanitats, Multimèdia, Llengua catalana, Psicologia, 
Publicitat, o Turisme. 

Nota: Per causes relacionades amb la gestió administrativa dels expedients acadèmics, el nombre de titulats és una estimació i podria experimentar 

alguna modificació. 

DOCTORAT
El primer semestre del programa de Doctorat va 
començar el setembre de 2009 amb deu doctorands 
admesos. Persones doctorades: 11.

FORMACIÓ CONTINUADA
Els estudiants dels programes de postgrau, cursos 
d’actualització i formacions de curta durada (seminaris) 
que ofereix la institució han representat 13.521 
expedients, en formacions d’àmbits tan variats com són el 
dret andorrà, les ciències de l’educació, la direcció 
d’empreses, les tecnologies de la informació o la salut 
(1.523 a postgraus, 4.261 a cursos d'actualització i 7.737 
a seminaris). Aquests són només alguns exemples de les 
diferents temàtiques que s’han impartit .

A l’acabament del curs 2019-2020, s’havien expedit 4.596 
títols propis (1.390 corresponents a diplomes de 
postgrau i 3.206 a diplomes d’aprofitament).

CURS D’ACCÉS PER A MÉS GRANS DE 25 ANYS
Fins al 2019-2020 (inclòs), la Universitat d’Andorra ha fet 
possible que un total de 242 persones hagin obtingut 
l’accés a l’ensenyament superior. Un cop completat el 
cicle d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, a 
aquestes persones se’ls han obert les portes d’una 
qualificació d’ensenyament superior. 
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Formació reglada

Infermeria    Informàtica      Empresa Educació Formació
continuada

Més grans 
de 25 anys

Estudis
virtuals

Doctorat

425

149

267

133

299

 11

4.596

242
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