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Presentació
La Universitat d’Andorra (UdA) és la universitat pública del Principat d’Andorra. La seva història
es remunta a l’any 1988, quan arrenca l’ensenyament superior al país amb la creació de les
escoles d’Infermeria i d’Informàtica, els embrions del que avui és l’UdA, creada oficialment l’any
1997. Des del 2004, la Universitat d’Andorra té el seu campus situat al centre de Sant Julià de
Lòria.
Els principals actius de la Universitat d’Andorra són l’atenció personalitzada a l’estudiant, un
model educatiu innovador basat en competències, l’elevada inserció laboral dels titulats i la
promoció de l’aprenentatge al llarg de la vida. També destaca per l’elevat vincle amb el món
professional, l’especial atenció per les tecnologies de la informació i el multilingüisme, i per una
àmplia oferta de mobilitat internacional.
Al llarg de la seva història, la Universitat d’Andorra 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), així com una àmplia programació de postgraus i
cursos de formació continuada que són claus per donar resposta a les necessitats del teixit
socioeconòmic del país.
Les relacions internacionals també són una de les prioritats de l’UdA, com també els programes
de mobilitat per a estudiants i personal tant entrants com sortints. Per això té signats acords de
col·laboració amb una quarantena d’universitats d’arreu del món, i vetlla perquè les formacions
reglades que ofereix disposin d’un semestre vehiculat en llengua anglesa per facilitar els
intercanvis internacionals.
La Universitat d’Andorra està situada al centre de Sant Julià de Lòria, ocupant diversos edificis al
centre neuràlgic de la parròquia laurediana. Es tracta, doncs, d’un campus urbà, cohesionat,
proper i dinàmic, que disposa de tots els serveis i recursos per estudiar en condicions òptimes.
Entre d’altres serveis, les instal·lacions compten amb aularis, sales d’estudi, laboratoris, zones
d’office, la Biblioteca Comunal Universitària, l’accés al Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria i
una àmplia oferta de cafeteries i restaurants a pocs metres de distància.

3

Missió i valors
Missió
La Universitat d’Andorra, com a única universitat pública del país, respon a les necessitats de la
societat en ensenyament superior, recerca i transferència, en línia amb els grans reptes de la
societat actual i en particular amb les necessitats d’Andorra. Centra la seva activitat en el
seguiment personalitzat de l’estudiant i fomenta l’aprenentatge al llarg de la vida. El seu actiu
principal és l’equip humà i en promou el desenvolupament. És innovadora, especialment en el
seu model educatiu. Constitueix un espai participatiu obert, internacional, que promou el debat
i amb esperit crític i independent.

Valors









Seguiment personalitzat de l’estudiant i inclusió
Qualitat i excel·lència
Rigor i honestedat
Transparència i sostenibilitat
Creativitat i innovació
Esperit crític
Diversitat i democràcia
Transversalitat

Eixos estratègics
La Universitat d’Andorra basa la seva raó de ser en quatre eixos estratègics, sobre els quals es
fixen els objectius per al període 2018-2022.





Ensenyament i aprenentatge
Recerca i transferència
Societat i governança
Internacionalització
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Òrgans de govern
La Universitat d’Andorra és una institució pública que gaudeix d’autonomia acadèmica,
científica, gestora, administrativa i financera, en virtut de la qual té personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat per poder actuar amb l’objectiu de complir amb els principis fonamentals de les
activitats pròpies de l’ensenyament superior, tal com estipula la Llei 15/2018, del 21 de juny, de
la Universitat d’Andorra i els seus estatuts, de l'11 de març del 2019.
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 dels ingressos d’origen privat procedents dels programes de formació
continuada i extensió universitària, els quals en financen la despesa associada. El nivell
d’autofinançament de la Universitat d’Andorra se situa en el 25,7% (font: pressupost per a
l’exercici 2020).
La màxima autoritat pluripersonal de la Universitat d’Andorra és el Consell Universitari. El
componen el rector (que el presideix), dos representants de l’Administració general, dos
representants del personal docent, dos representants dels estudiants, un representant del
personal administratiu i tècnic, un representant de l’àmbit empresarial i professional, i un
representant de les entitats que col·laboren amb la Universitat.
Composició actual del Consell Universitari:
Rector (president):
 Sr. Miquel Nicolau Vila
Representants de l’Administració general:
 Sr. Eric Jover Comas
 Sra. Ester Vilarrubla Escales
Representants del personal docent:
 Sra. Montserrat Aldomà Gomez
 Sr. Vicent Blasco Ferron (suplent)
 Sra. Maria Montserrat Pellicer Bullich
 Sra. Maria Belen Sabrià Bernado (suplent)
Representant del personal administratiu i tècnic:
 Sr. Victor Llorente Vaquero
 Sra. Cristina Osuna Almela (suplent)
Representants dels estudiants:
 Sra. Claudia Call Piñol
 Sr. Joel Ortega Juarez (suplent)
 Sra. Anna Isabel Rodrigues Verde
 Sra. Leticia Domingues Gonçalves (suplent)
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Representant dels sectors empresarial i professional:
 Sra. Mercè Arderiu Huix
Representant de les persones o les entitats privades que col·laboren amb la Universitat
d’Andorra:
 Sr. Francesc Xavier Cornella Castel

L’altre òrgan col·legiat de la Universitat d’Andorra és la Junta Acadèmica, formada pel rector,
les direccions de centre i la gerent. És l’òrgan consultiu del rector, mitjançant el qual
s’exerceixen les facultats de coordinació amb els centres.
Composició actual de la Junta Acadèmica:






Rector: Sr. Miquel Nicolau i Vila
Directora del Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació: Sra. Virginia Larraz Rada
Director del Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics: Sr. Josep Fortó Areny
Directora Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària: Sra. Montserrat Calsalprim
Ramonet
Gerent: Sra. Maria d’Urgell Sansa Call

Els centres són les unitats organitzatives i de gestió en l’àmbit de les quals s’imparteixen els
ensenyaments necessaris i es desenvolupen els programes de recerca suficients per obtenir els
títols estatals o els propis de la Universitat. Els centres poden definir escoles o dividir-se en
àrees per fer més visible l’oferta de continguts.
Estructura actual de centres i escoles:
Centre de Ciències de la Salut i de l’Educació
 Escola d’Infermeria
 Escola d’Educació
Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics
 Escola d’Informàtica
 Escola de Negocis i de Dret
Centre d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària
 Àrea d’Estudis virtuals
 Àrea d’Extensió universitària
 Escola de Negocis i de Dret
Escola Internacional de Doctorat
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D’altra banda, el rectorat de la Universitat d’Andorra engloba els diferents serveis de la
institució que donen suport a l’activitat de docència i recerca: Consell de la qualitat, Serveis
administratius, Servei de comptabilitat, Servei de comunicació, Servei de Programes
Internacionals, Serveis informàtics, Serveis bibliotecaris i Gerència.
Equip humà
La plantilla de personal fix de la Universitat d’Andorra està formada per 23 membres del
personal docent i 12 persones que integren el personal administratiu i tècnic (a 31 de desembre
del 2019).
Per a les tasques docents, la Universitat compta amb 248 professors col·laboradors i visitants
(2019-2020) 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 es completa amb
algunes contractacions eventuals per al personal administratiu i tècnic.
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Oferta d’estudis
Totes les formacions reglades que s’imparteixen a l’UdA estan adaptades a les directrius de
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i reconegudes als països que en formen part (a
la pràctica, gairebé tot el continent europeu). A més, estan avaluades i acreditades per
l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). La seva superació permet
obtenir una titulació estatal expedida pel Govern d’Andorra.
L’adaptació a l’EEES es va completar l’any 2010, amb la reordenació de totes les titulacions
universitàries estatals seguint el model universitari “3+2” (tres anys de primer cicle i dos anys
de segon cicle) implantat a la gran majoria dels països europeus.
Així, els títols de primer cicle andorrans, que com a Europa s’anomenen bàtxelors (graus a
Espanya, llicenciatures a França i Portugal), tenen una càrrega lectiva de 180 crèdits europeus
(tres cursos). Els títols de màster són de 120 crèdits europeus (dos cursos) i els títols de doctor
tenen una durada mínima de tres anys a temps complet. També existeix el bàtxelor
d’especialització, que s’engloba dins de les titulacions de primer cicle amb una durada mínima
de 60 crèdits europeus.
A banda, la Universitat d’Andorra també ofereix una titulació d’ensenyament professional
superior, el Diploma Professional Avançat (DPA), actualment en la branca d’Administració i
finances. Es tracta d’uns estudis orientats a una alta qualificació professional, tenen una durada
de dos cursos acadèmics (120 crèdits europeus) i en la classificació de l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior corresponen a un cicle curt, previ a un primer cicle universitari.
La formació reglada de l’UdA se centra principalment en quatre àmbits d’estudi: infermeria,
educació, informàtica i empresa, tot i que també s’ofereixen estudis virtuals en dret,
comunicació, humanitats i llengua catalana.
Pel que fa als estudis de segon cicle, actualment la Universitat d’Andorra ofereix el màster en
Dret, que dona accés a la professió d’advocat a Andorra en les condicions que determina
el Reglament regulador dels requisits per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la
professió d’advocat. L’UdA també treballa en la posada en marxa d’un màster en Educació, que
tindrà 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
d’educació en drets humans dirigits a institucions educatives i socials, i la investigació
educativa.
Finalment, 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. Les línies prioritàries de recerca són l’economia, l’educació, la
llengua, la salut i la tecnologia, tot i que està obert a totes les àrees d’estudi que tinguin una
implicació en el desenvolupament social i econòmic del país i en la millora de la qualitat de vida
de la seva població.
Per accedir a les formacions reglades de la Universitat d’Andorra, cal disposar de les titulacions
d’accés que requereix la legislació vigent per a cada cicle universitari, però no hi ha “notes de
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tall” (selecció en base a la puntuació assolida en l’obtenció del títol d’accés). En el cas que se
superi el numerus clausus (nombre de places disponibles) per a alguna de les titulacions, cosa
habitual en el bàtxelor en Infermeria, per exemple, es realitza una prova d’accés específica
entre les persones preinscrites. Els imports de les matrícules (preu per crèdit) de les formacions
reglades, els estableix anualment el Govern d’Andorra i es publiquen al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra (BOPA). L’UdA ofereix la possibilitat de fraccionar el pagament de la
matrícula i descomptes en cas de família nombrosa i per matrícula d’honor. Igualment, els
estudiants poden sol·licitar al Govern d’Andorra ajuts a l’estudi d’acord amb el que estableix la
legislació vigent. A més, la Universitat d’Andorra disposa d’una política d’ajuts per fomentar la
mobilitat dels estudiants.
Institució reconeguda al món
Les titulacions de la Universitat d’Andorra són reconegudes a tot l’Espai Europeu
d’Ensenyament Superior. Això permet el reconeixement, tant acadèmic la possibilitat que els
estudiants puguin continuar els estudis en un altre país com professional per poder exercir la
professió fora d’Andorra. El reconeixement acadèmic és automàtic. En el cas particular de
certes professions regulades, com és l’advocacia, la docència o la infermeria, cal complir els
requisits de reconeixement professional exigits pel país a on es vulgui exercir la professió.
Informació a títol orientatiu en relació als països veïns:






Infermeria: els titulats en Infermeria tenen el reconeixement directe a França segons el que
estableix el Code de la santé publique, art. L4311-3. Per al reconeixement de la professió a
Espanya, és necessari homologar el títol, un tràmit individual que ha de fer cada estudiant
amb el ministeri espanyol encarregat de l’Ensenyament Superior a través de l’ambaixada
espanyola a Andorra.
Docència: per exercir el magisteri a França, els titulats en Ciències de l’educació han
d’haver finalitzat amb èxit el màster específic de mestre d’aquest país. Per al
reconeixement de la professió a Espanya, és necessari homologar el títol, un tràmit
individual que ha de fer cada estudiant amb el ministeri espanyol encarregat de
l’Ensenyament Superior a través de l’ambaixada espanyola a Andorra.
Advocacia: el màster en Dret de la Universitat d’Andorra ha estat dissenyat conjuntament
amb el Col·legi d’Advocats d’Andorra per oferir coneixements sobre l’ordenament jurídic
nacional i facilitar així l’obtenció del certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió
d’advocat a Andorra. De la mateixa manera, per exercir la professió d’advocat a l’estranger,
cal complir amb els requisits d’accés a la professió que estableix cada respectiu país.

Formació al llarg de la vida
D’altra banda, la Universitat d’Andorra també compta amb una àmplia oferta de formació
continuada, que s’estructura en tres tipologies, depenent de la càrrega lectiva i de la titulació
que s’obté: postgraus, dirigits a titulats universitaris i a professionals amb experiència en
l’àmbit d’estudi; cursos d’actualització, amb una càrrega inferior als postgraus i dirigits a
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professionals que volen aprofundir en temàtiques del seu àmbit, i formacions de curta durada,
sobre temes específics que no són avaluables. L’oferta de formació continuada és molt
dinàmica, en funció de les necessitats manifestades pels diferents col·lectius professionals i
institucions.
En el marc de l’oferta de formació continuada, i amb l’objectiu de fomentar el coneixement de
les llengües estrangeres entre la societat andorrana, la Universitat d’Andorra ofereix cursos de
llengua i cultura xineses (Aula Confuci) i cursos de llengua i cultura portugueses (Aula Camões).

Oferta d’estudis reglats del curs 2020-2021:
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 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
- Doble bàtxelor en Administració d’empreses i Dret
- Doble bàtxelor en Informàtica i Administració d’empreses
Segon cicle
• Màster en Dret
Tercer cicle
• Programa de Doctorat
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Model educatiu innovador
L’any 2018, la Universitat d’Andorra va començar a implantar un nou model educatiu propi als
seus programes de formació reglada. Es tracta d’una metodologia basada en competències,
resultats d’aprenentatge i projectes transversals, i que elimina el concepte bàsic d’assignatura.
En aquest sentit, és un model innovador que vol esdevenir un referent, i amb una clara vocació
cap a la inserció laboral dels estudiants.
Les competències s’entenen com una actuació o una intervenció que mobilitza un conjunt
organitzat de continguts (fets i conceptes, procediments, actituds i valors) per resoldre amb èxit
els reptes de la professió. Així, el nou model parteix de la definició del perfil competencial de
cada professió a partir del qual es defineixen les competències.
El model educatiu de la Universitat d’Andorra estructura els semestres en mòduls, en els quals
els estudiants han de resoldre un repte mitjançant treball guiat, treball individual i seminaris.
D'aquesta manera es van assolint els resultats d’aprenentatge que condueixen a l’adquisició de
les competències, tant específiques de cada titulació com transversals. Entre les competències
transversals que adquireix l’estudiant hi ha els idiomes, les competències per a una cultura
democràtica i els valors que emanen dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
El nou model educatiu de l’UdA va començar a implantar-se en el bàtxelor en Ciències de
l’educació el curs 2018-2019, per tal que els futurs mestres aprenguin la professió amb la
mateixa metodologia que posteriorment podran aplicar al sistema educatiu andorrà, que ja fa
anys que ha implantat un model competencial. La segona formació en adaptar-s’hi ha estat el
bàtxelor en Informàtica, que ha estrenat la renovació del pla d’estudis el curs 2020-2021.
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Estudiants
Durant el curs 2019-2020, la Universitat d’Andorra va acollir un total de 1.995 estudiants.
D’aquests, 542 van cursar estudis reglats (formacions universitàries estatals) i la resta, 1.426,
van seguir algun dels programes de formació continuada. El curs d’accés per a més grans de 25
anys va tenir 27 inscrits. Les xifres suposen un augment d’estudiants del 7,4% respecte al total
del curs anterior i un creixement de matrícules en estudis reglats del 4,2%.
Del total d’estudiants de formació reglada, 236 van cursar estudis de l’àmbit de l’Empresa i la
Informàtica, 156 de l’àmbit de les Ciències de la Salut i de l’Educació, 127 van seguir algun dels
programes d’Estudis Virtuals i 23 van cursar el Programa de Doctorat.
El 62,2% dels estudiants de titulacions estatals provenien d’Andorra (segons la procedència dels
estudis d’accés), mentre que el 37,8% eren estudiants internacionals provinents
majoritàriament d’Espanya (25,6%) i de França (3,6%). En relació amb l’any anterior, els
estudiants internacionals van créixer més d’onze punts, ja que durant el curs 2018-2019 el
percentatge va ser del 26,5%. El 51,2% dels estudiants van accedir a la Universitat després de
cursar el batxillerat, mentre que un 27,4% provenien de l’ensenyament professional i un 8,5%
de la prova d’accés per a més grans de 25 anys.
Segons el darrer informe de satisfacció dels estudiants (curs 2018-2019), els titulats puntuen
amb un notable alt el seu grau de satisfacció amb la Universitat d’Andorra (4,16 sobre 5).
Igualment, la majoria dels titulats tornaria a triar la mateixa Universitat (3,88) i recomanaria a
qualsevol persona estudiar-hi (4,08). Els aspectes més valorats són el fet d’haver pogut escollir
la titulació que més els agradava (4,67), els serveis administratius, bibliotecaris i informàtics de
la Universitat (4,59) i les practiques realitzades (4,46).
D’altra banda, del total d’estudiants de formació continuada, 47 van cursar un postgrau, 439
van fer un curs d’actualització i 940 alguna de les formacions de curta durada que es van oferir
durant el curs 2019-2020.
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Recerca
L’activitat de recerca a la Universitat d’Andorra va començar l’any 2006 amb la creació dels
primers grups de recerca, i es va consolidar l’any 2009 amb la posada en marxa del Programa de
Doctorat. El 2015 es va constituir l’Escola Internacional de Doctorat, per tal que actués de
paraigües del Programa de Doctorat i dels grups de recerca.
Des del 2009 s’han doctorat a la Universitat d’Andorra un total de tretze investigadors i
investigadores. Durant el curs 2019-2020 van ser 23 les persones doctorandes matriculades, de
les quals cinc començaven el Programa de Doctorat. Es van dipositar i defensar dos Projectes de
Recerca, dos Reports d’Avançament i dues Tesis Doctorals.
Actualment, la Universitat d’Andorra compta amb cinc grups de recerca. Hi treballen una
trentena d’investigadors que fins a la data han generat més de 220 publicacions relacionades
amb els seus àmbits d’actuació:






Grup de recerca interdisciplinari en Educació (GRIE) (creat l’any 2006)
Grup de recerca en Llengües (GREL) (creat l’any 2007)
Grup de recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris (GRCS) (creat l’any 2008)
Grup de recerca en Economia Financera (GREF) (creat l’any 2008)
Grup de recerca en Tecnologia (GRET) (creat l’any 2020)

En el marc de la Convocatòria de recerca i Innovació 2019-2021, un total de setze projectes
presentats pels grups de recerca han rebut finançament intern de la Universitat.
Durant el curs 2019-2020 també s’ha impulsat un 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 del treball que porten a terme els grups de recerca. Entre les accions
previstes per als propers anys també hi ha l’increment de la dedicació a recerca del personal
docent i investigador de la Universitat, i la voluntat de dotar els grups de recerca de més
doctorands en formació a temps complet, potenciant els ajuts predoctorals i postdoctorals.
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Universitat i societat
La Universitat d’Andorra és una institució inclusiva, oberta a la societat i al debat d’idees, i
compta amb una comunitat universitària plural, cohesionada i integrada a la societat, que
participa activament en la governança de la institució, i treballa activament per a la consecució
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L’oferta formativa i la recerca que s’hi
porten a terme estan totalment enfocades a les necessitats de la societat andorrana.
Per complir aquests objectius, l’UdA duu a terme diferents iniciatives per acostar-se a la
societat andorrana, fer-la partícip de la Universitat i per contribuir a assolir els reptes que té el
país:
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 i té com objectiu principal ajudar a reduir la
fractura digital a través de la formació i de l’intercanvi d’experiències. 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.
Aula Magna
El programa Aula Magna, que forma part de la Càtedra UNESCO de la Universitat d’Andorra, és
una iniciativa conjunta de la Universitat d’Andorra amb el Comú d’Andorra la Vella que va
néixer l’any 2004 i que ofereix, d’octubre a maig, un programa d’activitats acadèmiques que
combina la part teòrica amb la pràctica, com també sortides culturals. Les sessions del curs van
adreçades a la gent gran del país, que les comparteixen amb estudiants més joves. El seu
objectiu és fer que la Universitat i el coneixement siguin patrimoni de totes les edats.
La Universitat dels Infants
La Universitat dels infants és un projecte de responsabilitat social universitària que té l’esperit
d’obrir la universitat a la societat amb l’objectiu de promoure l’interès per la ciència i la recerca,
i estimular la divulgació científica entre els infants, tot superant les barreres i els estereotips
sobre la inaccessibilitat del saber científic. Des del curs 2013-2014 s’organitza Congrés de
ciència a la vida quotidiana, adreçat a infants de primera ensenyança dels tres sistemes
educatius d’Andorra.
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. Té
convenis amb entitats com UNICEF Andorra, per promoure el voluntariat universitari, i

14

organitza activitats per fomentar el contacte dels estudiants amb les organitzacions no
governamentals, com la fira d’entitats que va tenir lloc amb motiu de la Festa de la Universitat
el 18 d’octubre de 2019. Durant el curs 2019-2020 també es va posar en marxa un nou
programa anomenat Aula ++ que té per objectiu fomentar el voluntariat i la participació dels
estudiants en projectes que vagin més enllà dels seus plans d’estudis.
Diada Universitària
Amb l’objectiu de donar a conèixer la Universitat d’Andorra a la societat, i més concretament
als joves preuniversitaris del país, cada any s’organitza la Diada Universitària, una jornada de
portes obertes en què els estudiants de batxillerat o nivells equivalents dels tres sistemes
educatius presents a Andorra poden conèixer els aspectes diferenciadors de la universitat
pública andorrana, la seva oferta acadèmica i de serveis i el seu equip docent. En els últims
anys, la Diada Universitària també serveix com a jornada de divulgació científica i tecnològica
entre els estudiants de batxillerat.
Aula Lliure
L’Aula Lliure obre l’accés al coneixement a tots els ciutadans donant-los la possibilitat de cursar
assignatures dels estudis universitaris que ofereix la Universitat d’Andorra sense haver-ne de
complir els requisits d’accés. D’aquesta manera, qualsevol ciutadà pot ampliar o reforçar
competències i coneixements, i fins i tot pot cursar una titulació de manera progressiva, ja que
a mesura que es vagin assolint els itineraris en els quals s’estructura aquesta oferta, es pot
demanar el seu reconeixement mitjançant títols propis de la Universitat.
Aula d’Estiu
L’Aula d’Estiu és el programa de cursos d’estiu de la Universitat d’Andorra, que té com a
objectiu contribuir en la formació de l’equip humà de la Universitat i els professionals del país,
així com innovar en els models d’ensenyament en els àmbits tecnològic, científic i humanístic.
Per fomentar l’objectiu d’obrir el coneixement a tota la societat, els programes de l’Aula d’Estiu
s’obren als professionals d’arreu que estiguin interessats en la matèria, principalment de
l’àmbit de l’ensenyament.
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
presentacions. El passat curs, es van distribuir carnets de membre, amb el logotip de la xarxa,
als nous titulats d’estudis reglats.
Publicacions
L’accés al coneixement, en totes les seves manifestacions, és un requisit imperatiu per al
progrés individual i per al benestar social i és, alhora, una condició necessària per al
desenvolupament d’una societat tolerant, oberta i democràtica. Els poders públics han
d’afavorir la difusió del coneixement, de la cultura i del pensament crític. En aquest context, la
Universitat d’Andorra facilita manuals docents a la comunitat universitària i accessibles per a la
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societat, i ajuda a la difusió dels resultats de la investigació dels diversos grups de recerca de la
Universitat. Entre les publicacions de l’UdA destaca la col·lecció ‘Campus’, amb diversos
manuals de divulgació que es poden obtenir tant en format paper com en digital. La comunitat
universitària també elabora mensualment un butlletí informatiu, el Butlletí UdA, amb temes
diversos d’interès del món universitari i de l’actualitat de l’UdA.
Activitat institucional
Amb mateixa la voluntat de consolidar-se com a institució que està al costat de la societat, la
Universitat d’Andorra manté una àmplia i activa xarxa de relacions i col·laboracions amb
institucions, entitats i empreses del país, i forma part de diverses fundacions (Fundació
ActuaTech, InterAc Salut).
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Institució oberta al món
L’obertura al món i la internacionalització de la Universitat d’Andorra és un dels eixos
estratègics sobre els quals la institució basa la seva raó de ser. Els objectius del Pla
d’internacionalització de l’UdA són augmentar la mobilitat d’estudiants i de personal de la
Universitat, incrementar la captació d’estudiants internacionals amb la incorporació de la
llengua anglesa com a llengua de treball, fomentar la creació de serveis i infraestructures per
als estudiants locals i internacionals, i consolidar que les formacions relacionades amb els
àmbits estratègics del país siguin un referent internacional.
Xarxes universitàries
Vista la clara vocació d’orientar-se al món, l’UdA forma part de nombroses xarxes universitàries
i organismes internacionals, com la Xarxa Vives, l’Associació Internacional d’Universitats (IAU),
l’Associació d’Universitats Europees (EUA), l’Agència Universitària de la Francofonia (AUF) o el
Consell Universitari Iberoamericà (CUIB), entre d’altres. També col·labora activament amb
organismes com el Comitè Bilateral Fulbright Andorra. A més, la Universitat d’Andorra lidera la
xarxa d’universitats de petits països i territoris (Network of Universities of Small Countries and
Territories, NUSCT), creada l’any 2018. L’UdA també té signats convenis de cooperació i de
llengua amb entitats com l’Institut Confuci o l’Institut Camões.
D’altra banda, per garantir l’èxit dels programes de mobilitat internacional, any rere any es va
ampliant i consolidant el ventall de vincles i convenis que la Universitat d’Andorra manté amb
universitats de tot el món. La Universitat d’Andorra també participa en el Campus
Iberoamérica, que amplia considerablement l’oferta de destinacions possibles. Dins de l’oferta
de convenis s’hi inclouen, igualment, les universitats que pertanyen a la Network of Universities
of Small Countries and Territories, NUSCT. A finals del curs 2019-2020, l’UdA tenia signats
convenis de mobilitat amb quatre continents, 22 països i 37 universitats, i s’oferien 235 places:
12 a l’Àfrica, 118 a Amèrica, 20 a Àsia i 85 a Europa.
L’UdA aposta també per la internacionalització a casa, tot promovent experiències
acadèmiques internacionals virtuals. Durant el curs 2019-2020, 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.
Projectes internacionals
D’altra banda, l'UdA també participa en diversos projectes internacionals al costat d’altres
institucions universitàries, amb l’objectiu de sumar esforços per estudiar i desenvolupar
millores i noves iniciatives per al futur de les universitats. Entre d’altres, forma part del projecte
europeu de cooperació transfronterera LLL-Transversalis, dedicat a l’enfortiment de la formació
continuada; i el projecte “Reptes per a la democràcia i la vida social als petits Estats europeus”
que forma part d’Erasmus+, el programa de la Unió Europea de suport a l’educació, formació,
joventut i esports a Europa.
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Novetats 2020-2021
Després d’un curs 2019-2020 excepcionalment marcat per la situació d’emergència sanitària
provocada per la Covid-19, que va obligar, entre d’altres mesures, a aturar l’activitat presencial
entre el 16 de març i el 2 de juny, la Universitat d’Andorra ha encarat el nou curs acadèmic amb
tots els protocols preparats perquè la represa de l’activitat acadèmica presencial es faci amb les
màximes garanties de seguretat. L’UdA ha implementat mesures generals d’organització, de
seguretat i d’higiene amb l’objectiu de desenvolupar l’activitat en les millors condicions
possibles i tot l’equip disposa de l’agilitat necessària per poder respondre a tots els escenaris
possibles.
Nova plataforma de docència virtual
En el marc de la crisi sanitària, els Serveis Informàtics han posat en marxa una nova plataforma
de docència virtual que permetrà millorar les funcionalitats d’aquesta modalitat de docència en
cas que l’activitat presencial es torni a veure alterada. Una de les principals novetats que
presenta la nova eina és la seva integració dins del Campus virtual de la Universitat d’Andorra.
Nou pla d’estudis del bàtxelor en Informàtica
El bàtxelor en Informàtica, una de les titulacions amb més trajectòria a la Universitat d’Andorra,
ha estrenat un nou pla d’estudis aquest mes de setembre. La principal novetat és l’adaptació
al nou model educatiu de l’UdA, basat en l’assoliment de competències, que permet un treball
més transversal i més enfocat a l’aplicació pràctica dels coneixements. El nou pla d’estudis
també reforça els continguts sobre videojocs, anàlisi de dades amb tractaments de Big Data,
intel·ligència artificial, seguretat informàtica, tecnologies web i programació de dispositius
mòbils.
Nou pla d’estudis del bàtxelor en Comunicació
El bàtxelor en Comunicació, una titulació virtual que s’ofereix en col·laboració amb la
Universitat Oberta de Catalunya, renova el seu pla d’estudis per adaptar-se a les noves
necessitats del sector. Així, s’hi incorporen coneixements i competències associades als nous
perfils professionals, s’hi reforcen els continguts orientats al món digital i els mitjans socials, i
s’aprofundeix en les tècniques de comunicació més actuals com són les relatives a l’storytelling.
D’aquesta manera, els estudiants veuran ampliades les seves competències en l’àmbit de
l’edició dels continguts multimèdia, en la generació de missatges persuasius i en la capacitat
d’adaptar missatges als llenguatges específics i als públics objectius destinataris.
Escola de Negocis i de Dret
Durant el curs acadèmic 2019-2020, la Universitat d’Andorra ha fet canvis en l’organització de
centres i escoles i ha creat l’Escola de Negocis i de Dret, amb l’objectiu de donar més visibilitat
als estudis que ofereix l’UdA en aquests dos àmbits, que en els últims anys han guanyat en
importància. L’escola de Negocis i de Dret està vinculada tant al Centre d’Estudis Virtuals i
d’Extensió Universitària com al Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics. És l’escola que
aglutina tota l’oferta formativa, tant de formació reglada com de formació continuada, de les
àrees d’empresa i de dret de la Universitat d’Andorra. Ofereix dos bàtxelors i dos dobles
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bàtxelors, un DPA, un màster, tres postgraus i una àmplia oferta de cursos d’actualització.
També el programa de Doctorat de l’UdA disposa de línies prioritàries de recerca relacionades
amb els àmbits de coneixement d’aquesta escola i, a més, l’UdA disposa del Grup de recerca en
Economia Financera (GREF) que també contribueix a potenciar la recerca d’aquestes àrees.
Nou grup de recerca en Tecnologia
Per tal d’impulsar la investigació en l’àmbit tecnològic i, en especial, en els sectors de la
ciberseguretat, la tecnologia Blockchain i la intel·ligència artificial, aquest 2020 es posa en
marxa el Grup de recerca en Tecnologia (GRET) de la Universitat d’Andorra. Aquest grup de
recerca, que esdevé el cinquè de l’UdA després dels d’Educació, Llengües, Salut i Economia
Financera, recull l'herència de l’Equip d’Innovació en tecnologia educativa aplicada a la
docència (Editad), que va operar entre els anys 2016 i 2019 amb l’objectiu d’integrar la
tecnologia activa com a eina metodològica per a la docència a tots els nivells. Les principals
línies de recerca amb què comença a treballar el GRET són les xarxes de computadors, la
biometria i seguretat, la tecnologia Blockchain, la millora de la docència a través de la
tecnologia i el programari lliure.
Cursos preparatoris
Amb la voluntat de donar una millor acollida als estudiants de nou ingrés, la Universitat
d’Andorra ha posat en marxa diversos cursos preparatoris de caràcter optatiu en els àmbits de
les matemàtiques, les llengües i la bioquímica, que han tingut lloc durant la primera setmana de
setembre, just abans de l’inici del nou curs acadèmic 2020-2021. Es tracta de formacions
preparatòries per a la incorporació als bàtxelors de l’UdA, i estan especialment destinades a
aquelles persones que provenen de branques poc vinculades a la carrera que volen cursar o que
els manca un reforç extra per arribar al nivell recomanat en llengua anglesa. Així, el curs de
preparació a les matemàtiques està especialment destinat a estudiants dels bàtxelors en
Informàtica i Administració d’empreses, mentre que el curs preparatori de bioquímica està
pensat per als estudiants del bàtxelor en Infermeria. Finalment, s’ha programat un curs per
treballar les competències comunicatives del nivell B1 de llengua anglesa que té un caràcter
més transversal.
Finalment, cal remarcar que, a causa de les restriccions pressupostàries que ha provocat la crisi
sanitària de la Covid-19, s’ha posposat la posada en marxa del nou màster en Educació, que
havia d’iniciar-se el curs 2020-2021. La revisió del pressupost de l’exercici 2020 també ha
obligat a ajornar per a exercicis futurs inversions i millores previstes en l’edifici de la Universitat
d’Andorra.
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Annex I: L’UdA en xifres
Històric d’indicadors acadèmics (1988-2020):
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Annex II: Serveis per a periodistes
El Servei de Comunicació de la Universitat d’Andorra té per missió la planificació i coordinació
de les accions de comunicació de la Universitat. Una de les seves funcions és difondre l’activitat
de la Universitat i gestionar les relacions amb els mitjans de comunicació. Per donar resposta a
les seves necessitats, ofereix diferents recursos que els poden ser d’utilitat, començant per
aquest mateix dossier de premsa, que resumeix la informació bàsica de la institució i les
novetats de cara al curs 2020-2021.
L’actualitat de la Universitat d’Andorra es pot seguir a través dels perfils de les xarxes socials a
les quals l’UdA és present (Facebook, Twitter, Instagram i LinkedIn) i queda recollida a l’apartat
de Notícies del web corporatiu.
Igualment, el web posa a disposició dels mitjans de comunicació i de la societat en general
altres recursos informatius com són la Memòria anual d’activitats, el Model estratègic o la
Informació econòmica.
Recursos gràfics
Pel que fa a recursos gràfics, hi ha disponible un ampli ventall d’imatges de la Universitat
d’Andorra a Flickr, que es poden utilitzar lliurement amb atribució de l’autoria a l’UdA en els
crèdits de les fotografies. Al canal de Youtube de la Universitat d’Andorra es poden trobar els
continguts audiovisuals que genera la institució.
Finalment, es poden descarregar els logotips oficials de l’UdA a través d’aquest enllaç.

Dades de Contacte
Servei de Comunicació de la Universitat d’Andorra
Univers Bertrana, responsable de Comunicació
Marta Tort, tècnica de Comunicació
Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Telèfon: +376 743 000
Correu electrònic: comunicacio@uda.ad
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