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I. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA
Conscients que la formació de les persones és un element essencial per al progrés social, econòmic i cultural del 
nostre país i amb l’objectiu de contribuir a crear una societat oberta i moderna, amb el convenciment que el capital 
humà és un factor fonamental per al desenvolupament de la nostra societat, la Fundació Privada Crèdit Andorrà fa 
pública la convocatòria de beques d’excel·lència per a l’any 2022 destinada als universitaris que vulguin cursar 
màsters a l’estranger.

Atesa la situació sanitària provocada per la Covid-19, aquesta convocatòria per a les beques d’excel·lència vol ser 
sensible als possibles tràmits administratius que poden demanar les universitats, a la manca d’informació sobre 
l’organització de les classes i a la incertesa dels estudiants de poder desplaçar-se al país desitjat per cursar el màster 
escollit, per la qual cosa preveu la concessió de beques per a estudis presencials i virtuals. 

El nombre de beques previst per a aquesta convocatòria, corresponent al curs acadèmic 2022-2023, pot ser de 
quatre, entre presencials i virtuals.

II. CONDICIONS DELS CANDIDATS
1. Nacionalitat/residència
El sol·licitant ha de tenir la nacionalitat andorrana o ser resident amb residència legal i efectiva al Principat d’Andorra 
d’un mínim de 5 anys.

2. Acadèmiques
El sol·licitant ha de:
- Tenir un bon expedient acadèmic.
- Tenir bons coneixements, escrits i orals, de l’idioma del país on vol cursar els estudis.
- Acreditar que reuneix les condicions requerides pel centre en el qual vol seguir els estudis.
- Fer pel seu compte tant les gestions per participar en les proves d’admissió com les posteriors per a la 
  matriculació.

3. Requisits per sol·licitar una beca per a un màster
a. La convocatòria de beques es destina a estudiants universitaris o equiparables que hagin acabat la carrera (grau 
o màster 1 «Bac + 4») o que, com a mínim, hagin acabat el penúltim curs i que acabaran l’últim curs durant la convo-
catòria de juny de 2022. Si l’estudiant no pot acreditar documentalment l’acabament de la carrera abans de l’inici del 
procés de selecció, no podrà optar a una beca i quedaran sense efecte les gestions que hagi fet per obtenir-la.

b. L’estudiant ha de tenir com a mínim 240 crèdits ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits). En el cas 
que els estudis de màster es cursin en l’Espai Europeu d’Educació Superior, han de ser màsters oficials (Procés 
Bolonya).

c. Es pot sol·licitar una beca per a qualsevol disciplina acadèmica, si bé tindran preferència els màsters relacionats 
amb el món de les finances, finances i salut, noves tecnologies, turisme, comerç, comerç internacional, emprenedo-
ria, i economia col·laborativa.

d. Només es pot fer una sol·licitud de beca per un màster i una universitat.

e. No es pot sol·licitar una beca si el curs acadèmic està iniciat.

f. Els màsters que es cursin poden ser presencials o no presencials. En ambdues modalitats, han de ser a temps 
complet (mínim 36 setmanes), amb una càrrega lectiva de 60 crèdits ECTS per any acadèmic. Pel que fa als màsters 
cursats als Estats Units, han de tenir una càrrega lectiva de 30 crèdits.
No s’acceptaran sol·licituds per màsters semipresencials, excepte si la situació sanitària del moment, no permet fer 
el màster de forma presencial. Haurà de ser igualment a temps complet.

g. No s’admetran sol·licituds per cursar un màster habilitant (el que s’ha de cursar obligatòriament per poder exercir 
determinades professions), dobles titulacions i postgraus.

h. Els estudis han de tenir una durada d’un curs acadèmic complet. En el cas que el màster tingui una durada de dos 
anys, l’estudiant només podrà sol·licitar la beca per a l’últim curs per un màxim de 60 ECTS. Si la durada és superior 



a un any i inferior a dos, en cas d’haver obtingut la beca, aquesta serà efectiva els últims 12 mesos i per un màxim 
de 60 ECTS.

4. Edat
L’edat màxima del sol·licitant ha de ser de 25 anys el 31 de desembre de 2022.

5. Beques o ajuts
a. El candidat que ja s’hagi beneficiat d’una beca de la Fundació Privada Crèdit Andorrà no podrà sol·licitar-ne una 
altra.

b. El becari no podrà ser beneficiari, simultàniament, de cap altra beca o ajut econòmic d’altres institucions públiques 
o privades, d’Andorra o de l’estranger.

c. El becari no podrà exercir cap activitat remunerada.

III. CONVOCATÒRIA
La convocatòria s’obre el dia 29 de març de 2022 i el termini de presentació de la documentació necessària per sol·li-
citar la beca acaba el dia 15 de juliol de 2022. No s’admetran sol·licituds presentades fora de termini i no s’acceptarà 
cap documentació que es presenti fora del termini establert en aquestes bases.

IV. DOCUMENTACIÓ
El candidat que aspira a obtenir una beca ha d’enviar la documentació que es detalla a continuació al correu electrò-
nic bequesfundacio@creditandorra.ad.
S’ha d’enviar el dossier de sol·licitud amb la documentació indicada més avall i seguint l’ordre dels documents.

1. Sol·licitud
L’imprès de sol·licitud de la beca, juntament amb aquestes bases, està a disposició dels candidats al web 
www.fundaciocreditandorra.ad

Les dades de la sol·licitud han de ser clares i llegibles. El candidat ha d’adjuntar a la sol·licitud una fotografia recent 
en color de format carnet a l’espai indicat a aquest efecte.

2. «Curriculum vitae»
El currículum del sol·licitant ha de ser escrit en català i hi han de constar els estudis fets i els centres on els ha seguit,
els títols que posseeix, les activitats professionals, el coneixement d’idiomes, etc.

3. Certificació acadèmica i títols
a. El candidat ha de presentar el seu expedient acadèmic complet, amb especificació de totes les assignatures i les 
qualificacions del grau o equivalent que hagi estudiat o que estigui estudiant. En el cas que tingui altres estudis supe-
riors, n’ha d’adjuntar també la certificació acadèmica corresponent.

b. En el cas que l’estudiant no tingui l’expedient acadèmic complet el dia del lliurament de la sol·licitud, podrà 
presentar un expedient parcial dels estudis en curs.

En el cas que l’estudiant superi la primera fase de selecció, haurà d’entregar en format paper a la Fundació 
Privada Crèdit Andorrà (Av. Meritxell, 80, edifici Crèdit Centre d’Andorra la Vella), com a màxim durant els 5 
dies laborables anteriors a l’entrevista, el seu expedient complet (original o còpia original compulsada; no 
serà necessari compulsar-lo si l’expedient porta signatura electrònica). En cas contrari, decaurà el seu dret 
d’optar a la beca i, per tant, no es podrà presentar davant la Comissió d’Avaluació.

c. L’estudiant ha de lliurar una fotocòpia dels títols acadèmics d’estudis superiors obtinguts i d’altres títols que 
tinguin relació amb els estudis cursats o futurs. Els sol·licitants que estiguin tramitant l’obtenció d’un títol el substitui-
ran pel resguard de la seva petició.

Les fotocòpies dels expedients acadèmics les han de compulsar els centres d’ensenyament (no s’accepten 
compulses de la notaria, la policia, etc.).

Les còpies escanejades no s’admetran si no estan compulsades

d. Si els estudis s’imparteixen en una llengua estrangera, els sol·licitants hauran d’acreditar el coneixement de la 
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llengua del país de destinació aportant un certificat oficial en què consti que han assolit el nivell necessari o exigit per 
la universitat corresponent (TOEFL, Certificate in Advanced English, etc.)

4. Pla d’estudis
El sol·licitant ha de redactar en català el pla d’estudis que pretén realitzar.

El pla ha de contenir:

- La descripció i l’objectiu dels estudis a què aspira.

- La relació dels estudis actuals amb els que cursarà i amb l’activitat professional que té previst dur a terme.

- La importància del projecte i la seva motivació personal.

- El motiu de l’elecció del centre d’estudis.

- Les raons per les quals considera que els estudis que vol fer són mereixedors de l’ajut.

- La motivació personal que l’ha induït a sol·licitar la beca (màxim 5 línies).

Atesa la importància d’aquest document per a la selecció dels becaris, l’exposició ha de tenir una extensió entre cinc 
i vuit pàgines, i es valorarà la concreció i el detall amb què es formuli. 

Els candidats que vulguin cursar estudis musicals s’hauran d’informar de les condicions a la Fundació Privada Crèdit 
Andorrà.

Els candidats que ho desitgin poden respondre a la pregunta següent (màxim 5 línies): Quin(s) projecte(s) creu que la 
Fundació Privada Crèdit Andorrà hauria de desenvolupar, a més dels que està fent, que aporti(n) un valor afegit a la 
ciutadania i al país? (Aquesta pregunta és opcional i no puntua en el procés de selecció).

5. Informació del centre d’ensenyament i dels estudis de màster
El candidat ha d’adjuntar informació del centre d’ensenyament (descripció, història, característiques del centre i del 
màster). Aquesta informació pot ser impresa des del mateix web del centre (màxim 4-5 pàgines). S’ha d’adjuntar 
també el rànquing de la universitat.

L’estudiant que vulgui cursar un màster haurà de fer omplir pel centre d’estudis el document que s’adjunta al final de 
les bases, en què s’especificaran les característiques del curs (titulació, nombre de crèdits, assignatures, mètode, 
durada, horaris i hores lectives, etc.). És important que, en aquesta fitxa, hi figurin totes les dades sol·licitades.

6. Documents personals
Cada un dels dossiers ha de contenir també els documents personals següents:

- Per a les persones andorranes, una fotocòpia del passaport.

- Per a les persones residents, una fotocòpia del document d’identitat o del passaport i un certificat d’inscripció emès 
pel Servei d’Immigració.

7. Cartes de recomanació
En el cas que l’estudiant vulgui afegir al seu dossier cartes de recomanació, no podran ser més de dues. Aquestes 
cartes no puntuaran en el procés de selecció.

8. Altres documents
No s’admetran en el dossier altres documents que no siguin els sol·licitats, com ara:

- Expedients i titulacions acadèmics que no siguin d’estudis universitaris.

- Titulacions no acadèmiques que no tinguin relació amb l’àmbit dels estudis.

- Treball de final de grau.

Nota
Per ser admeses, les sol·licituds s’han d’enviar amb la documentació completa i abans que es tanqui la convocatòria.

Es recomana no esperar a l’últim moment per enviar la documentació, per tal de poder solucionar amb temps qualse-
vol incidència.

Per a qualsevol complement d’informació o per fer una revisió prèvia del dossier, envieu un correu electrònic a
bequesfundacio@creditandorra.ad o truqueu al +376 88 88 83.
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V. PROCÉS DE SELECCIÓ
El procés de selecció comprèn dues fases.

En una primera fase, la Comissió d’Avaluació, formada íntegrament per membres aliens a la Fundació Privada 
Crèdit Andorrà, tots ells professors universitaris i/o professionals amb una àmplia experiència en processos de 
selecció, estudiarà cadascun dels dossiers dels candidats i seleccionarà els que compleixin totes les condicions 
requerides i especificades en aquestes bases. Es rebutjaran les candidatures en què hi falti qualsevol document.

En una segona fase, la comissió valorarà el projecte i l’excel·lència dels candidats seleccionats. Es recorda que 
encara que l’estudiant hagi estat convocat a aquesta segona fase, si el seu expedient no està degudament complet 
5 dies laborables abans de la data de l’entrevista, la Fundació Privada Crèdit Andorrà es veurà obligada a anul·lar-la.

Els aspirants a una beca hauran de mantenir una entrevista d’una durada aproximada de 30 minuts amb els membres 
de la Comissió d’Avaluació, en el lloc i la data que s’indicaran oportunament. L’entrevista està prevista entre el 22 i 
el 31 d’agost de 2022 (aquestes dates es poden modificar en funció de la disponibilitat del jurat). La data i l’hora 
fixades seran inamovibles, llevat de força major; en aquest cas, se n’estudiarà oportunament el canvi. En funció de 
la situació sanitària d’aquell moment, la Fundació Privada Crèdit Andorrà decidirà si les entrevistes seran presencials 
o si es faran a través d’un mitjà audiovisual.

En aquesta entrevista s’avaluaran les aptituds personals dels sol·licitants, la seva personalitat, l’interès i la motivació 
per l’elecció dels estudis i les raons per les quals considera que aquests estudis repercutiran positivament en la 
comunitat i en la imatge i el progrés d’Andorra. Les entrevistes es faran en català.

Els dictàmens de puntuació de l’avaluació emesos per la Comissió d’Avaluació es comunicaran a la Fundació Priva-
da Crèdit Andorrà. La Fundació Privada Crèdit Andorrà concedeix la beca sobre la base de la puntuació emesa per 
la Comissió d’Avaluació i informarà els sol·licitants, en cada fase, si ha estat superada. La decisió de la Comissió 
d’Avaluació té caràcter definitiu i irrevocable. No es comunicaran els noms dels avaluadors. Els sol·licitants no 
podran, en cap circumstància, contactar directament amb ells. Les diferents fases del procés de selecció es podran 
consultar al web www.bequesfundaciocreditandorra.com.

L’estudiant haurà de confirmar per escrit, dins un termini de 10 dies hàbils a partir de la data de la resolució, l’accep-
tació de la beca. En cas contrari, s’entendrà que hi renuncia.

La concessió de la beca està condicionada en tot cas a l’admissió de l’estudiant al centre d’estudis i al màster 
corresponent a la sol·licitud presentada.

Aquesta convocatòria de beques es pot declarar deserta, per a totes o per a alguna de les beques. La Fundació 
Privada Crèdit Andorrà pot decidir modificar-ne el nombre.

En el cas que es produeixi una renúncia, la Fundació Privada Crèdit Andorrà podrà decidir si la beca alliberada s’ofe-
reix a un altre candidat.

No es donarà cap informació sobre els motius pels quals no s’han seleccionat els candidats descartats.

VI. OBLIGACIONS DEL BECARI
Els sol·licitants a qui, per haver estat seleccionats per la Comissió d’Avaluació i haver estat admesos al centre i als 
estudis escollits, se’ls concedeixi la beca, esdevenen becaris de la Fundació Privada Crèdit Andorrà.

La condició de becari de la Fundació implica l’acceptació de les condicions establertes en aquesta convocatòria. Se 
signarà, en prova de conformitat i per duplicat, el contracte relatiu als compromisos que s’assumeixen, i que és 
reproducció d’aquestes condicions de la convocatòria.

Obligacions acadèmiques
a. Obtenir el visat i el permís de residència mentre duri el curs, si el país de destinació exigeix aquests requisits.

b. Dedicar-se de manera exclusiva als estudis proposats.

c. Assistir als cursos i presentar-se a tots els exàmens.

d. Acabar els estudis dins els terminis previstos en el pla d’estudis i en el contracte.

e. Superar satisfactòriament totes les assignatures o les qualificacions acadèmiques del curs.



f. Lliurar a la Fundació:

- Una fotocòpia de l’admissió a la universitat i de la matrícula del centre d’estudis estranger corresponent, encara que 
estigui condicionada a l’obtenció de la beca.

- Una carta de la universitat o del centre d’ensenyament que indiqui les dates d’inici i de fi del curs 2022-2023.

- El programa d’estudis, les dates d’exàmens i les de les vacances. Pels estudiants que cursen un màster presencial, 
la planificació dels cursos s'enviarà mensualment a la Fundació, on s'especificarà si són presencials o no. 

- Una còpia de cadascuna de les qualificacions acadèmiques parcials quan li hagin estat notificades i, a l’acabament 
del curs, les qualificacions acadèmiques finals i la titulació obtinguda. En cas que els estudis ho requereixin, es 
lliurarà també el treball final de màster.

g. Contractar una assegurança personal de malaltia i d’accidents.

h. En el cas de cursar un màster presencial, s’ha de comunicar a la Fundació el domicili a l’estranger, els canvis 
d’adreça i les absències del centre corresponent durant el calendari lectiu.

i. En el cas de cursar un màster presencial i si el propietari del pis ho exigeix, s’ha de contractar una assegurança de 
la llar pel període de la beca. La Fundació Privada Crèdit Andorrà queda exonerada de qualsevol responsabilitat en 
què pugui incórrer el becari, o per l’incompliment d’aquestes obligacions o per qualsevol altre motiu.

j. Comunicar a la Fundació els canvis de situació personal que puguin afectar la utilització normal de la beca.

k. La percepció de la beca és incompatible amb qualsevol altre ajut similar. És incompatible també amb l’exer-
cici de qualsevol treball remunerat. En cas que rebi alguna retribució del centre pel qual ha obtingut la beca o de 
l’empresa on faci pràctiques en el transcurs dels estudis, el becari ho ha de comunicar i ha de lliurar la documentació 
justificativa a la Fundació, que podrà disminuir proporcionalment, si escau, la dotació econòmica.

VII. DOTACIÓ ECONÒMICA DE LA BECA
La beca comprèn:

Màster presencial

1. Les despeses de transport públic d’anada i tornada des d’Andorra fins al lloc de destinació i viceversa, en 
començar i acabar cada curs acadèmic.

2. El pagament de 60 ECTS de la matrícula i les taxes obligatòries, fins a un import màxim de 20.000 €, a la universitat 
o el centre d’ensenyament superior en el qual hagi estat admès.

3. Una quantitat mensual de 600 € durant el curs acadèmic (fins a un màxim de 12 mesos). Aquest import es podrà 
reduir depenent de les despeses d’allotjament del becari. S’abonarà la part proporcional d’aquest import en funció 
de la data d’inici i d’acabament del màster. L’estudiant haurà de lliurar a la Fundació el contracte del pis de lloguer o 
la factura de la residència.

La Fundació Privada Crèdit Andorrà no es fa càrrec de les despeses derivades de les agències immobiliàries, ni de 
les inscripcions a les residències, ni de l’assegurança de la llar, ni dels dipòsits de lloguers ni de cap altra despesa 
no especificada en aquestes bases.

Si, per motius de la Covid-19, el màster presencial pel qual l’estudiant ha obtingut la beca esdevé en la seva totalitat 
no presencial a l’inici del curs acadèmic, l’estudiant ho haurà de notificar a la Fundació Privada Crèdit Andorrà. En 
aquest cas, s’aplicarà la dotació econòmica del màster no presencial, encara que la beca hagi estat concedida per 
a un màster presencial.

Si, per motius de la Covid-19, el màster presencial pel qual l’estudiant ha obtingut la beca esdevé en la seva totalitat 
no presencial durant el curs acadèmic, l’estudiant ho haurà de notificar a la Fundació Privada Crèdit Andorrà. En 
aquest cas, s’estudiaran les particularitats amb l’estudiant i se l’informarà, si escau, de les possibles modificacions 
de les condicions de la beca.

Si la modalitat del màster passa a ser semipresencial, s’aplicaran les condicions del màster presencial.

La Fundació Privada Crèdit Andorrà anul·larà la beca si, per motius sanitaris, l’estudiant no es pot desplaçar, a l’inici 
de curs, a la universitat en la qual ha estat admès i si la universitat no li ofereix la possibilitat de cursar-lo virtualment.

La Fundació Privada Crèdit Andorrà estudiarà totes les opcions que es puguin presentar a causa de la situació 
sanitària i que no estan previstes en aquestes bases. S’informarà l’estudiant, si escau, de les possibles modificacions 
de les condicions de la beca.
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Màster no presencial

1. El pagament de 60 ECTS de la matrícula i les taxes obligatòries, fins a un import màxim de 8.000 €, a la universitat 
o el centre d’ensenyament superior en el qual hagi estat admès.

2- No s’atorgarà cap mensualitat durant el curs acadèmic ni cap despesa de transport públic.

Tots els pagaments derivats de les beques atorgades per la Fundació Crèdit Andorrà s’abonaran en euros en 
un compte de Crèdit Andorrà el titular del qual ha de ser el becari. La Fundació Privada Crèdit Andorrà no es fa 
càrrec dels costos de les transferències ni dels canvis de divisa.

La beca queda exempta de l’impost de l’IRPF en virtut de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques.

VIII. COMENÇAMENT I DURADA DE LA BECA
Els becaris s’hauran d’incorporar a les seves respectives universitats, al més tard, el novembre de 2022.

La durada de la beca és d’un any acadèmic (màxim 12 mesos). El becari haurà de cursar el màster dins del període 
previst en la seva sol·licitud de beca i no podrà modificar-ne la durada.

Els estudiants que no hagin obtingut el títol al final del curs acadèmic es podran presentar als pròxims exàmens de 
recuperació de les assignatures suspeses. Si aquests exàmens no es fan dins el termini del contracte, l’estudiant no 
es beneficiarà de cap ajut econòmic per part de la Fundació Privada Crèdit Andorrà. Si no supera aquestes proves 
de recuperació, es considerarà que l’estudiant no ha complert els seus compromisos i les seves obligacions de 
becari.

IX. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
La Fundació Privada Crèdit Andorrà compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal.

Les dades personals dels sol·licitants de les beques que figurin en els documents a què es refereixen aquestes bases 
i les que es puguin recollir durant la vigència de la relació amb la Fundació, s’incorporaran als fitxers de titularitat de 
la Fundació perquè puguin ser tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud, els serveis o les consultes 
que facin els sol·licitants, i enviar-los informació –també per mitjans electrònics– sobre activitats similars o sobre 
altres activitats que ofereixi la Fundació i que consideri que s’ajusten al seu perfil.

L’emplenament de les dades personals sol·licitades és de caràcter obligatori i la negativa a complir aquest requisit 
comporta la impossibilitat de portar a terme el tractament i les finalitats descrites anteriorment.

De conformitat amb el que disposa la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de Protecció de Dades de Caràc-
ter Personal, i la Llei 29/2021, del 28 d’octubre que la substituirà en un futur, l’estudiant tindrà dret a accedir a 
aquests fitxers per consultar les seves dades, rectificar-les si fossin errònies o haguessin variat i/o donar-les de 
baixa.

L’estudiant autoritza expressament la Fundació a utilitzar les dades personals comunicades amb els objectius 
següents:

- Cedir les seves dades personals a les societats del grup Crèdit Andorrà, SA, a fi de poder ser informat dels seus 
productes, serveis i promocions comercials, a través de qualsevol mitjà de comunicació directe.

- Cedir a la Fundació els drets d’imatge vinculats a l’autorització que la imatge de l’estudiant, i també el seu nom, 
puguin ser publicats en qualsevol mitjà de comunicació, així com en diferents xarxes socials, en relació amb la 
promoció i publicitat de la Fundació o de la concessió de les beques en qüestió, renunciant a qualsevol retribució 
addicional o indemnització per aquest motiu.

X. ALTRES PREVISIONS
1. En el cas que el becari no compleixi algun dels compromisos que li corresponen en aquesta qualitat, la Fundació 
anul·larà la beca que ja li ha concedit i li reclamarà la devolució de les quantitats pagades fins a aquell moment, que 
haurà de fer efectiva dins el termini de sis mesos des que es produeixi l’incompliment.

2. En tot allò no expressament previst en aquestes bases, la Fundació es reserva el dret d’emetre’n els complements 
oportuns.

3. Qualsevol situació no prevista en aquestes bases la resoldrà exclusivament, i de manera inapel·lable, la Comissió 
d’Avaluació. En cap cas, la Fundació Privada Crèdit Andorrà i Crèdit Andorrà intervindran en aquestes decisions.
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El Sr./La Sra. 
     ha estat admès(esa) s’ha preinscrit             es preinscriurà al mes de
a la Universitat/a l’Escola
de            (ciutat/país) per cursar 
un màster en 
amb les característiques següents:
Titulació:          pròpia (de la universitat)
Mètode: presencial                   s no presencialemipresencial
Dedicació: temps complet                   temps parcial
Durada total del màster:        1 any

       Data d’inici i de finalització del curs 2022-2023:

     2 anys

Horaris del curs:  
             

     matí                 tarda                matí i tarda
L’estudiant haurà de fer pràctiques?        Sí   Durada:                 mesos        No           
Aquestes pràctiques seran remunerades?       Sí            No  No tenim informació            

Nombre de crèdits ECTS del curs 2022-2023: 
Assignatures del màster 2022-2023 :

             ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS

Nom i signatura                  Segell del centre d’ensenyament

Document a omplir pel centre d’ensenyament

Altre (especificar):
                  Preu del màster:

                  Altre (especificar):

                  Altre (especificar):

Nombre d’hores presencials:Nombre d’hores lectives: 1.500 h



El Sr./La Sra. 
     ha sido admitido(a) se ha preinscrito             se preinscribirá en el mes de
en la Universidad/en la Escuela
de      (ciudad/país) para cursar 
un máster en 
con las características siguientes:
Titulación:          propia (de la universidad)
Método: presencial                   semipresencia no presenciall
Dedicación: tiempo completo      tiempo parcial
Durada total del màster:        1 año      2 años

Horarios del curso:  

                  

Otro (especificar):

Otro (especificar):

     mañana             tarde              mañana y tarde
¿El estudiante tendrá que hacer prácticas?        Sí     Duración:                 meses        No           
¿Estas prácticas serán remuneradas?       Sí              No          No tenemos información            

Número total de créditos ECTS del curso 2022-2023: 
Asignaturas del máster 2022-2023:
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS

                 Sello del centro de enseñanza

Documento que rellenar por el centro de enseñanza

Fecha de inicio y de finalización del curso 2022-2023:
Otro (especificar):

Precio del máster:

Número de horas presenciales:1.500 hNúmero de horas lectivas:



M./Mlle/Mme 
     a été admis(e) s’est préinscrit(e)             se préinscrira au mois de
à l’Université/à l’Ecole
de     (ville/pays) pour poursuivre 
le master 
ayant les caractéristiques suivantes :
Diplôme :          Non reconnu par Bologne
Cours : présentiel                   semi-pré non présentielsentiel
Études :             à temps complet      à temps partiel
Durée totale du master :        1 an      2 ans

Horaires des cou

                  
Autre (préciser) :

Prix du master :

Nombre d’heures présentielles :1.500 hVolume horaire du master :

rs :  
     de lundi à vendredi 
     matin après-midi          matin et après-midi
L’étudiant devra-t-il faire un stage pratique ?       Oui  Durée :               mois       Non           
Ce stage sera-t-il rémunéré ?       Oui          Non       Sans information            

Nombre total de crédits ECTS, cours 2022-2023 : 
Détail des enseignements (UE) du master 2022-2023 :
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS

Nom et signature                  Tampon du centre d’études

Document à remplir par le centre d’enseignement

Dates de commencement et fin du cours 2022-2023 :

                  Autre (préciser) :

                  Autre (préciser) :



Mr/Ms 
     has been admitted has pre-enrolled            will pre-enrol in the month of
in the University/School 
of (city/country) in order to take
a master’s degree course on 
with the following characteristics:
Degree:          not recognised by Bologna
Methodology:   face-to-face                   blended learning online learning
Dedication:   full-time                   part-time
Total duration of the master’s degree: 1 year      2 years             Other (specify):

                        
Start and end date 

                  
Other (specify):

Price of master’s degree:

Number of classroom hours: hrhr1.500 hrNumber of hours of study:
of 2022-2023 school year:

Course schedule:  
     from monday to friday              Other (specify):
     morning          afternoon          morning and afternoon 
Will the student need to do an internship?        Yes   Duration:                 months        No           
Will it be a paid internship?       Yes           No      No information available            

Total number of ECTS credits of 2022-2023 school year: 
Subjects of the master’s degree 2022-2023:

             ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS
                 ECTS

Name and signature                  Stamp of the educational institution

It is important to complete all the data in this form.


