
1 - DADES PERSONALS

Cognoms / Nom:

Passaport / Document d'identitat: Telèfon fix / Mòbil:

A/e:

Esteu matriculat a la Universitat d'Andorra? SÍ NO

2- ESTUDIS DE DESTÍ DE LA UNIVERSITAT D'ANDORRA PER ALS QUALS SOL·LICITEU AVALUACIÓ D'ESTUDIS PREVIS (AEP)

Presencials Virtuals

         Administració d'empreses          Administració d'empreses
Diploma professional avançat en Comptabilitat i 
administració ació

         Ciències de l'educació          Comunicació

         Infermeria          Dret

         Informàtica          Informàtica

         Llevador/a          Humanitats

         Llengua catalana

  Altres estudis

.....................................................................................................

Programa de doctorat

.....................................................................................................

3- ESTUDIS D'ORIGEN APORTATS

Estudis acabats
* Els cursos presentats han de tenir 20 hores o més

Nom formació / Títol aportat Any pla d'estudis Total crèdits Total hores

ENSENYAMENT PROFESSIONAL SUPERIOR

Màster en Dret

Màster en Educació

ESTUDIS DE PRIMER CICLE BÀTXELORS

DOCTORAT

Universitat / Centre / Institució

EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
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Altres estudis

ESTUDIS DE SEGON CICLE

SOL·LICITUD D'AVALUACIÓ D'ESTUDIS PREVIS (AEP) DE LA UNIVERSITAT D'ANDORRA



Estudis inacabats

* Els cursos presentats han de tenir 20 hores o més

Nom formació / Títol aportat
Any pla 

d'estudis
Total crèdits Total hores

Signatura de la persona que sol·licita

▪ Andbank

▪ MoraBanc

▪ BSABANC

▪ Crèdit Andorrà

Universitat / Centre / Institució

Sant Julià de Lòria, __________ de _____________________ del _______

Utilitzarem aquestes dades per gestionar la vostra sol·licitud. No les compartirem amb tercers excepte que sigui necessari per atendre la vostra petició, i en la nostra 

política de privadesa trobareu informació addicional sobre com les tractem, i sobre la manera d'exercir els vostres drets d'accés, rectificació i supressió, entre d'altres. 

En enviar-nos el formulari, accepteu els termes i condicions del nostre avís legal.

AD77_0003_1101_1104_2291_0102

AD87_0001_0000_4002_1170_0100

AD78_0007_0089_0000_2782_7013

AD15_0008_0005_0812_0006_5059

Import tràmit: 36 €,  excepte per als estudiants del Diploma professional avançat en Comptabilitat i administració, el preu del qual és de 10€.

(Els estudiants que presenten estudis realitzats a la Universitat d'Andorra no han d'efectuar el pagament del tràmit).

Formes de pagament: targeta de crèdit o transferència bancària a algun dels comptes següents, fent constar el nom de la persona 

que sol·licita l'AEP:

4-

Marqueu la documentació aportada:

Passaport / document d'identitat

Títol (estudis acabats)

Certificat acadèmic en què hi constin les qualificacions, els crèdits, el tipus d'unitat d'ensenyament, la convocatòria i l'any (estudis inacabats) 

Pla d’estudis. Hi ha de constar l'any del pla d'estudis i el total del nombre de crèdits

Programes de les unitats d'ensenyament superades susceptibles de convalidació o de reconeixement

Comprovant de pagament, en cas d'efectuar-se a través de transferència bancària

En cas que els estudis previs s'hagin cursat a la mateixa Universitat d'Andorra únicament caldrà aportar aquesta sol·licitud 

degudament completada.

S'accepten els documents redactats en català, castellà, francès, anglès i portuguès.

* La Universitat d'Andorra ha de poder verificar l'autenticitat de tota la documentació aportada.

* El fet de no aportar la sol·licitud degudament omplerta juntament amb tota la documentació necessària per al tràmit, suposarà la 

no tramitació de l'AEP sense dret a la devolució de la taxa abonada.

5- PAGAMENT
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4- DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR JUNTAMENT AMB AQUESTA SOL·LICITUD

https://www.uda.ad/politica-de-privadesa/
https://www.uda.ad/avis-legal/
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