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ESTUDIS SUPERIORS A EUROPA 
 

Realitzar la totalitat dels estudis a Europa és una opció cada cop més freqüent gràcies a la facilitat de 
mobilitat en els països i els preus, iguals que per als estudiants nacionals del país. Les persones amb 
nacionalitat d’altres països han de pagar les taxes per a estudiants internacionals. 

 
Mapa de preus dels estudis de primer cicle, incloent-hi matricules i quotes administratives, per a 
estudiants a temps complet. 

 

 
Si encara no saps el país, pots buscar estudis a tota Europa (i alguns països no Europeus) i 
comparar sistemes educatius i preus. http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/ 
Study in Europe: www.studyineurope.eu 
Bachelor portal: www.bachelorsportal.eu 
Masters Portal: www.mastersportal.eu 
Guia de finançament: http://www.european-funding-guide.eu/ 

 
L’educació a Europa està regulada a través de l’EQF (European Qualification Framework) i 
està organitzat en ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) amb la següent 
estructura: 

• Grau o Bachelor: 180 ECTS. (També hi ha graus de 240 ECTS) 
• Màster: 120 ECTS. (També hi ha postgraus de 60 ECTS) 
• Doctorat:180 ECTS 

http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
http://www.studyineurope.eu/
http://www.bachelorsportal.eu/
http://www.mastersportal.eu/
http://www.european-funding-guide.eu/
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ERASMUS+ 

Existeixen programes d’intercanvi i beques a través del programa Erasmus+. 

Intercanvi Erasmus 
El programa d’intercanvi Erasmus facilita estudiar un semestre o un curs a una 
universitat estrangera. L’intercanvi es gestiona a través de la universitat d’enviament, 
la qual ha de tenir la Carta Erasmus per poder enviar als seus estudiants. 

 
Erasmus Mundus Joint Master Degree 
Els EMJMD (antics màsters Mundus) ofereixen beques per realitzar programes de 
màsters a diferents universitats europees i de tot el món. 
http://bi.ly/27RbDfq 

 

Estudiar, residir i treballar a Europa 
Segons la normativa Europea és necessari registrar-se al país de residència si es 
realitza una estada superior a 3 mesos. 
Les persones amb nacionalitat de la Unió Europea poden residir per motius d’estudis 
si demostren que tenen solvència econòmica, per recursos propis o amb una feina 
durant l’estada. 
Les persones amb altra nacionalitat han de demanar un Visat d’estudiant per poder 
residir, demostrant solvència econòmica, i poden tenir restriccions per  poder 
treballar. 

 
FP DUAL A ALEMANYA (CONNECTUM) http://www.connectum.es 
info@connectum.es 

La Formació Professional dual a Alemanya és un sistema que combina la formació en 
un centre educatiu i l’ensenyament pràctic en una empresa. Connectum col·labora 
amb diferents entitats educatives per fomentar la incorporació de joves espanyols a la 
FP dual i estan en contacte amb empreses que busquen gent com tu. Són empreses 
situades a diverses zones d’Alemanya de tot tipus d’indústries o serveis que volen 
contractar a joves espanyols motivats i compromesos. Les FPs que ofereixen són de tot 
tipus, sobretot en el sector de l’hoteleria/gastronomia, mecànica/indústria i serveis 
socials. 

• Funcionament per fases: 
o 1- Assistir a una xerrada informativa sobre el programa. 
o 2- Enviar el CV en format Europass, una carta de motivació, la titulació 

escolar i una còpia del DNI o passaport. 
o 3- Fer una entrevista 
o 4- Si t’agafen, fer el curs intensiu d’alemany previ de 3 mesos fins al 

nivell A2. 
o 5- Comences la FP dual a Alemanya i segueixes amb el curs d’alemany 

allà fins adquirir el nivell necessari. 

http://bi.ly/27RbDfq
http://www.connectum.es/
mailto:info@connectum.es
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o 6- Realització de la FP dual entre 2,5 i 3 anys depenent de l’ofici amb un 
sou net durant la formació a l’empresa i a l’escola de 875€/mes amb 
altes probabilitats de contractació per l’empresa a l’acabar la FP dual. 
Consultar el catàleg de places al web de CONNECTUM 

• Requisits: 
o Titulació: Ensenyament secundari obligatori (ESO), superior (Batxillerat) 

o grau mig. 
o Edat: 18-30 anys 
o Nacionalitat: espanyola o una altra nacionalitat de la Unió Europea 
o Idioma: No calen coneixements previs de l’idioma 
o Disponibilitat completa durant els mesos del curs d’alemany presencial 

a Barcelona (març - juny) 
• Preu: 

o El projecte està subvencionat pel programa Your First EURES Job de la 
UE. La subvenció cobreix despeses, com ara el curs d’idioma, despeses 
de trasllat i homologació de títols. Com a sol·licitant tot el procés és 
gratuït, excepte un dipòsit per garantir-te la plaça al curs i al programa i 
una part proporcional del preu dels llibres. El dipòsit es retorna al 
finalitzar el curs d’idioma. 

• Dates: 
o Fins a finals de gener del 2019: Informació i inscripció al projecte, 

presentació del CV i entrevista. 
o De març a finals de juny del 2019: curs d’alemany fins al nivell A2. 
o Setembre 2019: començament de la FP dual a Alemanya. 

 
CONVALIDACIÓ, HOMOLOGACIÓ I RECONEIXEMENT DE TÍTOLS 

 
A l’EU no existeix el reconeixement automàtic dels títols acadèmics, sinó que 
depenen de l’administració de cada país seguint els criteris nacionals. És important, 
abans de començar estudis a un altre país, comprovar el reconeixement del títol al 
país on es vol exercir la professió. 

 
Reconeixement 
El reconeixement dels diplomes i títols és un terme general que designa l’acceptació 
per part de l’entitat pública corresponent de l’equivalència de títol. El “reconeixement 
a efectes professionals” designa un sistema de reconeixement de títols per a exercir 
les professions regulades en altre país. 

 
Convalidació 
La convalidació és un termini general que, en aquest cas, designa el reconeixement de 
l’equivalència dels estudis amb l’objectiu de seguir estudiant: la convalidació potser 
parcial (no s’ha obtingut cap títol) o de títol (si s’ha obtingut un títol no universitari). 
La convalidació es realitza al centre a la universitat on es vol continuar estudiant. 

 
 

Homologació 
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Defineix el reconeixement i l’equivalència del títol estranger o del grau acadèmic per 
part del ministeri d’educació del país d’acollida. L’homologació pot tenir per efecte la 
continuació dels estudis universitaris o la entrada en el mercat de treball. 

• Homologació a títol: és el reconeixement oficial de l’equivalència d’un títol 
estranger respecte a un títol espanyol vigent, i viceversa, així com dels efectes 
professionals inherents a aquest títol. Se sol dur a terme en professions 
reglades amb titulació oficial equivalent. 

 
• Reconeixement a grau: és el reconeixement oficial d’un títol universitari 

estranger respecte a un grau acadèmic universitari espanyol (diplomatura, 
llicenciatura, doctorat, etc.). Aquest tipus d’homologació no comporta el 
reconeixement de l’equivalència a un títol concret. Se sol dur a terme quan no 
és una professió reglada i la titulació no és del tot equivalent. Es poden 
englobar dins de famílies acadèmiques: humanitats, ciències, etc. 

ENIC- NARIC és un centre europeu d’informació sobre el reconeixement de diplomes 
en països EEA i associats (Unió europea, Estats Units, Canada, Xipre, països d’Europa 
de l’est i central, etc.). www.enic-naric.net 
Els alumnes provinents d’un sistema educatiu estranger que volen incorporar-se a un 
dels cursos d’educació primària o secundària obligatòria (6-16 anys) no han de fer cap 
tràmit de convalidació d’estudis. 

 
ESTUDIAR A IRLANDA 

 
Sistema educatiu 
Els estudiants a Irlanda realitzen l’educació secundària en 6 anys, el que equivaldria a 
l’ESO i Batxillerat, a diferència que s’organitzen en dos cicles de 3 anys, el Junior Cycle, i 
el Senior Cycle. Al final de cada cicle es realitza un examen, l’últim és el “Leaving 
Certificate” que és la nota que es fa servir per entrar a les universitats. 

 

Llengua dels cursos: 

Anglès 

Els estudiants que tinguin llengua anglesa nativa hauran 
de presentar un certificat d’idioma equivalent a un mínim 
de 6.5 de l’IELTS. 

 
Cerca de Cursos 

http://www.cao.ie/courses.php 
http://bit.ly/IrelandCursos 

Informació per a 
estudiants internacionals 

Education Ireland: www.educationireland.ie 
COS, Irish Council for International Student: 
www.icosirl.ie 

Grau 
Requisits d’ingrés 
Els requisits d'ingrés varien d'un any a un altre en funció del nombre de places 
disponibles i sol·licitades. Els estudiants estrangers han de demostrar que han superat 
el Batxillerat, equivalent al Leaving Certifiacate irlandès. 

http://www.enic-naric.net/
http://www.cao.ie/courses.php
http://bit.ly/IrelandCursos
http://www.educationireland.ie/
http://www.icosirl.ie/
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Matriculació 
L’organisme oficial que centralitza les matrícules és el CAO (Central Applications Office) 
http://www.cao.ie/ 
Les matriculacions pels cursos es poden realitzar a partir del 5 de novembre i fins a l’1 
de maig (descomptes fins a l’1 de febrer). Es poden fer modificacions en la matrícula 
fins a l’1 de juliol del 2015. 
Més informació Inscripció i requisits d’estudis de grau: http://bit.ly/InscripIrlanda 

 

Preu i finançament 
L’HEA (Higher Education Authority) paga la matrícula dels estudiants amb nacionalitat 
Europea que comencin els estudis superiors per primera vegada, sempre que no 
repeteixin semestre o estiguin realitzant una segona carrera. Tot i així, els estudiants 
han de pagar la Student Contribution, 3.000 euros a l’any per estudiant. Les persones 
que portin estudiant 5 anys a Irlanda poden estalviar-se els 3000 euros. 
Beques i ajudes 
El sistema nacional (SUSI: Student Universal Support Ireland) basades en els recursos 
econòmics familiars o de l’estudiant independentment d’entre 300 i 5900 euros l’any. 
https://susi.ie/home 
Llistat de beques: http://bit.ly/BequesIrlanda 

Més informació: http://www.studentfinance.ie 

Màster i Postgrau a Irlanda 
Requisits 
S’exigeix mínim titulació de grau relacionada amb els estudis i sovint experiència en 
pràctiques o professionals en el sector. 

 
Matriculació 
Les diferents universitats i institucions que realitzen estudis de postgrau duen a terme 
el procés de matriculació directament a través de les seves pàgines webs. 

Sovint també es pot exigir que es formalitzi la matrícula través del Postgraduate 
Applications Centre, PAC: http://www.pac.ie/. 
Més informació Inscripció i requisits d’estudis de postgrau: 
http://bit.ly/InscripMAirlanda 

 

Preu i finançament 
Els preus dels postgraus i màsters tenen un preu d’entre 3.000 i 30.000 euros en  
funció de la família i centre on es realitza. 

Informació d’interès 
Cost de vida 
Segons la pàgina Education Ireland el cost de vida anual és d’entre 7.000 i 11.000. 
Més informació: http://bit.ly/costIrlanda 

http://www.cao.ie/
http://bit.ly/InscripIrlanda
https://susi.ie/home
http://bit.ly/BequesIrlanda
http://www.studentfinance.ie/
http://www.pac.ie/
http://bit.ly/InscripMAirlanda
http://bit.ly/costIrlanda
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Ministeri d'Educació 
Irlandès 

www.education.ie 

Servei públic d'informació 
al ciutadà 

http://bit.ly/CitizensIreland 

Informació sobre el 
país i preparació de 
l’estada: 

http://www.educationinireland.com/en/Living-in- 
Ireland/Before-Arrival/ 

 
 
 
 

Estudiar a Alemanya 
 

Existeixen diferents tipus d’escoles d’educació secundària obligatòria a Alemanya 
segons el nivell dels estudiants quan tenen 10 anys. El Gymnasium, fins als 18 o 19 
anys, prepara per a l’educació superior i realitzar l’examen de selectivitat Abitur. El 
Realschule, escola bàsica, la qual prepara per estudis professionals o per realitzar oficis 
. El Haupstshule, té un nivell entremig. Gesamtshule és una escola integrada amb tots 
tres nivells. Després de l’educació secundària hi ha estudis professionals als 
Berufsschulen on s’inclou la formació dual. 

 
També existeixen les escoles superiors, Fachhochschule, on s’imparteixen formacions 
superiors especialitzades. En la branca acadèmica trobem les Universitats i Universitats 
de ciències aplicades, així com les escoles d’art. El sistema universitari està dissenyat 
acord amb el pla de Bolonya i equiparat al sistema EQF. 

 
Més sobre el sistema educatiu: http://bit.ly/educacioDE 

 

Llengua dels 
cursos: 

Alemany/ 
Anglès 

 
La llengua oficial és l’alemany però hi ha més de 1700 programes 
en anglès, prop 200 de grau i prop de 1000 de màster. 

Cerca de Cursos 
http://bit.ly/cursos1DE 
http://bit.ly/cursos2DE 

Informació per 
a estudiants 

internacionals 

www.study-in.de 
https://www.daad.de/en/ 

 

Grau 
Requeriments 

http://www.education.ie/
http://bit.ly/CitizensIreland
http://www.educationinireland.com/en/Living-in-Ireland/Before-Arrival/
http://www.educationinireland.com/en/Living-in-Ireland/Before-Arrival/
http://bit.ly/educacioDE
http://bit.ly/cursos1DE
http://bit.ly/cursos2DE
http://www.study-in.de/
http://www.daad.de/en/
http://www.daad.de/en/
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La titulació de Batxillerat, independentment de la modalitat, i les proves d’accés PAU 
donen dret a entrar a la universitat independentment. Amb titulació de tècnics 
superior es pot accedir a estudis de la mateixa branca. 

 
Alguns estudis no tenen nota de tall, així que també poden demanar alguna prova 
específica. La nota que es té en compte és fins a un 10. Per a estudis en anglès cal 
demostrar un nivell mínim d’un B2 i un B2 o C1 per estudis en alemany. 

 
Inscripció i Matriculació 
El període d’inscripció per començar a l’agost-setembre és, normalment, fins al 15 de 
gener. 
És important contactar amb l’oficina internacional per conèixer els requisits i 
documents que necessites entregar. 
El procés d’inscripció es pot realitzar a través de la mateixa universitat on es vol 
estudiar o a través d’una de les agències: 

 
UNI Assist http://www.uni-assist.de/ 

Instruccions http://bit.ly/instrucDE 
 

Hochschulstart per les carreres de medicina, farmàcia, veterinària i odontologia, amb 
nota de tall, gestionen les inscripcions a través de l’agència, 
http://www.hochschulstart.de/ 

 
Per carreres de música i arts: http://bit.ly/artsDe 
Vídeo explicatiu: https://youtu.be/YQRfqxIU_Do 

 
Màster/ Doctorat 
Cal contactar amb les universitats que realitzen els programes de màster i doctorat per 
conèixer els requisits i terminis de matriculació. 

Preus i Finançament 
A la universitat pública no es paga matrícula per a estudis de grau i màster, però si una 
quota administrativa de fins a 250 € al semestre que inclou un abonament de 
transport públic. 
Beques i ajudes 
Es poden trobar beques al cercador del DAAD http://bit.ly/bequesDE 
Cost de Vida 
El cost del lloguer a Alemanya sol ser al voltant dels 300 euros al mes, però depèn molt 
de la ciutat o la zona. El càlcul de despeses mensuals és d’uns 670-800 euros. 
http://bit.ly/costvidaDE 

http://www.uni-assist.de/
http://bit.ly/instrucDE
http://www.hochschulstart.de/
http://bit.ly/artsDe
https://youtu.be/YQRfqxIU_Do
http://bit.ly/bequesDE
http://bit.ly/costvidaDE
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Informació d’interès 

Registre al país 
El registre es realitza a l’oficina de registre de residents 
Einwohnermeldeamt, a la ciutat de residència. 

Treballar durant els 
estudis 

Els estudiants poden treballar 20 hores setmanals sense pagar la 
seguretat social 
http://bit.ly/treballDE 

Allotjament https://www.study-in.de/en/plan-your-stay/accommodation/ 

Informació per a 
estrangers 

http://www.make-it-in-germany.com/es 

 

Estudiar a França 

L’educació a França és obligatòria fins als 16 anys. L’educació secundària es realitza 
durant 4 anys a un collège i després al lycée, on hi ha tres itineraris: el general (que 
dóna accés a estudis universitaris), el tecnològic (per a estudis tècnics superiors) i el 
professional (que prepara al món laboral.) 
De la branca professional també existeixen els Brevet i el CAP. La formació superior 
professional pot ser BTS, que es realitza a instituts o escoles professionals, o DUT 
(Diploma universitària de tecnologia), que es realitza a la universitat. 
A l’acabar el lycée, es realitza l’examen Baccalauréat, que dóna accés a la universitat, 
que sestà equiparada al sistema europeu EQF, els graus són de 3 a 4 anys, els màsters i 
postgrau d’1 a 2. 

 
Més sobre el sistema educatiu: 
http://www.education.gouv.fr/pid32482/newsroom.html 

 
Llengua dels cursos: 

Francès/ Anglès 
L’idioma oficial és el francès, però existeixen 1200 programes d’estudis 
en anglès, dels quals 65 són de grau i uns 700 de màster. 

Cerca de Cursos http://www.campusfrance.org/fria/taughtie/# 

 
Informació per a 

estudiants ¡ 

http://www.campusfrance.org/es 
http://www.letudiant.fr/ 
Fulletó explicatiu: http://bit.ly/infoDE 

Grau 
Requeriments 
Es requereix tenir el títol de batxillerat i haver realitzat la selectivitat, les PAU, a més 
del nivell de francès i/o anglès, que demani la institució. No es demana cap nota de 
tall. 

http://bit.ly/treballDE
http://www.study-in.de/en/plan-your-stay/accommodation/
http://www.study-in.de/en/plan-your-stay/accommodation/
http://www.make-it-in-germany.com/es
http://www.education.gouv.fr/pid32482/newsroom.html
http://www.campusfrance.org/fria/taughtie/
http://www.campusfrance.org/es
http://www.letudiant.fr/
http://bit.ly/infoDE
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L’equivalència de titulació no és automàtica, i és el centre d’estudis el que fixa els 
criteris d’admissió i convalida la formació anterior. Solen demanar un dossier 
acadèmic i el programa d’estudis en francès traduït per un traductor jurat. 

 
Inscripció i Matriculació 
La inscripció al primer any d’estudis després del batxillerat, sigui universitat o formació 
professional, es realitza a través de la web www.admission-postbac.fr 
El període d’inscripció comença al gener. El termini per enviar la documentació 
necessària és a l’abril. Primerament es realitza l’admissió, després la inscripció 
administrativa 
Guia de matriculació: http://bit.ly/matriculaFR 
http://www.espagne.campusfrance.org/es/page/para-estudiar 
http://bit.ly/tramitsFR 

 

Màster 
Es requereix una titulació de grau oficial, amb un mínim 180 ECTS. El procés 
d’inscripció i altres requisits varien en funció de la universitat, per tant és important 
contactar amb temps. 

Doctorat 
Cal tenir una titulació de màster oficial. Hi ha una gran oferta de doctorat a França, 
prop dels 13.000 a l’any estudiant obtenint un títol de doctor. El 42% dels doctorands 
tenen nacionalitat estrangera. A més, el país hi dedica un 2,23% del PIB a la 
investigació. 
http://www.campusfrance.org/es/recherche/le-doctorat-en-france 

 
Preus i Finançament 
El preu establert pel govern per a les universitats públiques és de 184 euros per estudis 
de grau, 256 euros per estudis de màster, 391 euros per estudis de doctorat i 610 
euros per estudis d’enginyeria. 

 
Beques i ajudes 
Es poden consultar les beques anuals a: 
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog 

 
Cost de Vida 
El preu de vida a París és d’uns 1000 al mes i 800 per la resta de França. 
Més informació: http://bit.ly/costFR 

 
 
 

Informació d’interès 
Registre al país Cal registrar-se amb la carta d’estudiant a l’ajuntament. 

http://www.admission-postbac.fr/
http://bit.ly/matriculaFR
http://www.espagne.campusfrance.org/es/page/para-estudiar
http://bit.ly/tramitsFR
http://www.campusfrance.org/es/recherche/le-doctorat-en-france
http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/%23/catalog
http://bit.ly/costFR
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 http://bit.ly/registreFR 

Treballar durant els 
estudis 

http://www.campusfrance.org/es/pagina/trabajar-durante-sus- 
estudios 

 
 
 
Allotjament 

http://www.campusfrance.org/es/pagina/encontrar-un- 
alojamiento 
Ajuda per estudiants per al lloguer. http://bit.ly/allotjamentFR 
www.cnous.fr/logement/ 
www.cnous.fr/carte 
www.fjt.fr 

 
 

Estudiar a Països Baixos 
L’educació obligatòria és fins als 16 anys i hi ha 3 tipus d’escola que s’escull als 12 anys. 
La vessant acadèmica (VWO) és equivalent a l’ESO i Batxillerat, i la vessant  
professional (HAVO i VMBO) que permeten l’accés a l’educació professional mitja i 
superior. 
La formació universitària superior pot ser de 3 o 4 anys, en funció del títol. També es 
realitzen els Associate Degree, de dos anys, que pot continuar-se per obtenir una 
titulació de grau. Els màsters poden ser d’1 o 2 anys, i els doctorats de 2 a 4. 

 
A l’hora de cercar cursos als Països Baixos és important tenir en compte que el sistema 
educatiu holandès té dos tipus d'institucions d'educació superior: les universitats 
d'investigació i les universitats de ciències aplicades. 
Més sobre el sistema educatiu https://www.studyinholland.nl/education-system 

 
 

Llengua dels cursos: 

Neerlandès/ Anglès 
La llengua oficial als països baixos és l’holandès, però 
existeixen més de 2.100 programes d’estudis en anglès. 

 
Cerca de Cursos 

www.studyfinder.nl 
http://www.eurogates.nl/programs/ 
http://www.studiekeuze123.nl/ 

Informació per a 
estudiants 

internacionals 

Study in Holland: www.studyinholland.nl/ 
Oficina d’atenció a l’estudiant estranger: 
http://www.foreignstudents.nl/ 

 
 
 
 

Grau 
Requeriments 

http://bit.ly/registreFR
http://www.campusfrance.org/es/pagina/trabajar-durante-sus-
http://www.campusfrance.org/es/pagina/encontrar-un-
http://bit.ly/allotjamentFR
http://www.cnous.fr/logement/
http://www.cnous.fr/carte
http://www.fjt.fr/
https://www.studyinholland.nl/education-system
http://www.studyfinder.nl/
http://www.eurogates.nl/programs/
http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.studyinholland.nl/
http://www.foreignstudents.nl/
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Per accedir a la universitat com estudiant europeu necessites haver superat el 
batxillerat en algun país d’Europa (no cal haver superat les PAU). Els documents 
habituals que es demanen són: CV en anglès, carta de motivació, referències i 
Portafolis (només per algunes carreres específiques i tècniques) 
Es requereix un nivell d’anglès per als estudiants no nadius s’exigeixen qualificacions 
de 550 punts per TOEFL i d’un 6 pel IELTS, equivalent al B2. 

 
Inscripció i Matriculació 
Existeixen dues maneres de formalitzar la matriculació: directament a través de les 
mateixes universitats, o bé que ens exigeixen fer-ho en el CBAP, Organisme Central 
d’Educació Universitària. En aquest segon cas, el registre i la matriculació es fan a 
través de la pàgina: www.studielink.nl 
El termini de matriculació varia en funció de les universitats, però quasi totes 
centralitzen els termini al febrer (pels cursos que s’inicien al setembre) i juliol (pels 
cursos que s’inicien al gener). 

Màster 
Requeriments 
S’exigeix com a mínim una titulació de grau relacionada amb els estudis, presentant 
plans d’estudis i referències. 
Inscripció i Matriculació 
Les diferents universitats i institucions que realitzen estudis de postgrau duen a terme 
el procés de matriculació directament a través de les seves pàgines webs. 

Preus i Finançament 
Preu 
El preu de la matrícula de grau o màster per estudiats de la UE és a partir de 1984 
euros anuals (depèn de l’escola i els estudis). 

 
 

Beques i ajudes 
Es pot demanar una ajuda per al transport i ajuda suplementaria en funció dels 
ingressos de l’estudiant o la família. https://duo.nl/particulier/international-student/ 
També existeixen beques en funció dels estudis: http://bit.ly/NLbeques 
Préstecs 
El govern holandès ofereix un sistema de préstec als estudiants, amb el qual es poden 
demanar fins a uns 1000 euros mensuals per a estudiants d’universitat i MBO. Una part 
de l’ajuda, ajuda suplementaria i de transport, es converteix en regal si s’obté el títol 
en 10 anys. 
Infografia explicativa: http://bit.ly/StudentFinanceNL 

 
Cost de Vida 

http://www.studielink.nl/
https://duo.nl/particulier/international-student/
http://bit.ly/NLbeques
http://bit.ly/StudentFinanceNL
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El nivell de vida als països baixos depèn de la ciutat, el cost mensual entre 800 i 1000 
euros mensuals. 

Informació d’interès 

Registre al país 
Després de 3 mesos, és necessari registrar-se al Gemeentee (Ajuntament) 
http://bit.ly/nlRegistre 

Treballar durant 
els estudis 

Per treballar i realitzar tràmits administratius es requereix el BSN: 
http://bit.ly/nlBSN 

Allotjament https://www.studyinholland.nl/practical-matters/housing 

Informació per a 
estrangers 

http://www.newtoholland.nl 

 

 
Estudiar a Dinamarca 

Després de l’educació obligatòria superior es poden realitzar diferents itineraris 
d’educació secundària: l’acadèmica general al Gymnasium equivalent al Batxillerat, 
que permet l’accés a la Universitat, o la professional (equivalent a un CFGM) que 
permet accedir a estudis professionals superiors. 

 
El sistema educatiu universitari danès es caracteritza per ser participatiu, amb debats 
oberts, treballs en grup que proposen innovació i resolució de problemes. 

 
Més sobre el sistema educatiu: http://bit.ly/DKsistemaeducatiu 
Estudis superiors: http://bit.ly/OpcionsEstudis 

 
Llengua dels cursos: 

Danès/ Anglès 
L’idioma de Dinamarca és el Danès, tot i tenir uns 700 
cursos impartits en anglès. 

Cerca de Cursos http://studyindenmark.dk/ 

Informació per a 
estudiants 

internacionals 

Study in Denmark: http://studyindenmark.dk/ 
Guies: http://studyindenmark.dk/guides 

Grau 
Requeriments 
Es requereix la titulació de Batxillerat per realitzar estudis de grau. Depèn dels estudis i 
el centre, els requeriments podran variar, com les qualificacions en assignatures 
concretes, mostres de treballs, entrevistes, proves específiques, entre d’altres. 

 
Els estudiants que no tinguin llengua anglesa nativa hauran de presentar un certificat 
d’idioma en funció dels requeriments dels estudis. Pot ser l’equivalent al B2 o C1. 

http://bit.ly/nlRegistre
http://bit.ly/nlBSN
https://www.studyinholland.nl/practical-matters/housing
http://www.newtoholland.nl/
http://bit.ly/DKsistemaeducatiu
http://bit.ly/OpcionsEstudis
http://studyindenmark.dk/
http://studyindenmark.dk/
http://studyindenmark.dk/guides
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Inscripció i Matriculació 
La   matriculació   es   realitza   a   través   de la  pàgina www.optagelse.dk de forma 
centralitzada. 
Les inscripcions obren l’1 de febrer i fins al 15 de març, obtenint la resposta el 30 de 
juliol. 
El 30 de juliol es publiquen les places vacants: http://bit.ly/30jDinamarca 

 
Màster i Postgrau 
Requeriments 
Es requereix estudis de grau (180 ECTS o més) per poder realitzar un postgrau o 
màster. 
Matriculació 
Les diferents universitats i institucions que realitzen estudis de postgrau duen a terme 
el procés de matriculació directament a través de les seves pàgines webs. 

Preus i Finançament 
El preu dels graus i màsters són gratuïts per a estudiants amb nacionalitat de la Unió 
Europea. 
Beques i ajudes 
Existeixen beques per als estudiants danesos, que poden ser per a estudiants de la 
Unió Europea amb algunes condicions. Entre les més freqüents, i trobem la possibilitat 
demanar-les si s’ha treballat o es treballa unes certes hores a Dinamarca. 
http://www.su.dk/english/su-as-a-foreign-citizen/ 

 

Cost de Vida 
El nivell de vida a Dinamarca és força alt, es preveu una despesa mensual d’uns 1000 
euros. 
http://studyindenmark.dk/live-in-denmark/bank-budget 

 

Informació d’interès 
 

Registre al país http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6394 

Tràmits per  obtenir 
el CPR 

Això dóna accés al sistema sanitari danès. 
http://bit.ly/RegsitreDK 
https://cpr.dk/in-english/ 

Cursos de danès http://studyindenmark.dk/live-in-denmark/learning-danish 

 
Reconeixement de títols: http://bit.ly/ReconeixementDK 
Professions reculades: http://bit.ly/ProfessionsDK 

http://www.optagelse.dk/
http://bit.ly/30jDinamarca
http://www.su.dk/english/su-as-a-foreign-citizen/
http://studyindenmark.dk/live-in-denmark/bank-budget
http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6394
http://bit.ly/RegsitreDK
https://cpr.dk/in-english/
http://studyindenmark.dk/live-in-denmark/learning-danish
http://bit.ly/ReconeixementDK
http://bit.ly/ProfessionsDK
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Estudiar a Noruega 

L’educació obligatòria, primària i secundària, es finalitza als 16 anys. Un cop es finalitza 
es comença l’educació secundària superior, que és voluntària, i pot ser la general 
d’estudis acadpemics o la vocacional o formació professional. 

 
Tot i que Noruega no pertany a la Unió Europea, existeixen acords per als ciutadans de 
la Unió, i les condicions per a estudiar són les mateixes que per als estudiants noruecs. 

 
Llengua dels cursos: 

Noruec/ Anglès 
La llengua oficial del país és el noruec, tot i així existeixen 
estudis de grau i de màster en anglès. 

Cerca de Cursos http://www.studyinnorway.no/What-can-I-study 

Informació per 
a estudiants 

internacionals 

 
www.studyinnorway.no 

Grau 
Requisits 
Es requereix haver superat un títol equivalent a l'examen al final de l'escola secundària 
Noruega (Batxillerat Espanyol). Es requereix un nivell mínim de B1 d’anglès (pot variar 
en funció dels estudis o universitat) per a cursos realitzats en anglès, o noruec en el cas 
de cursos realitzats en noruec. 

 
Inscripció i Matriculació 
La inscripció es realitza través de cada universitat, generalment s’obren inscripcions a 
estudiants estrangers de l’1 de desembre al 15 de març. Cal tenir en compte que 
algunes institucions tenen terminis anteriors a aquesta. 

 
 

Màster 
Els requisits d'admissió són decidits per cada universitat, normalment  s’exigeix 
titulació de grau o equivalent d'almenys 3 anys de durada. El grau ha d'incloure un 
gran nombre d’assignatures relacionades en l’àmbit que es sol·licita el postgrau. El 
nivell d’anglès pot variar en funció dels estudis i universitat. Les condicions 
econòmiques són les mateixes que els graus universitaris. 

Preus i Finançament 
L’educació superior acadèmica és gratuïta en les institucions públiques, tot i així els 
estudiants han de pagar una quota d’entre 35 i 70 euros al semestre, que permet 
obtenir beneficis com assegurança mèdica, assessorament, centres esportius i 
activitats culturals. 

http://www.studyinnorway.no/What-can-I-study
http://www.studyinnorway.no/
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Beques i ajudes 
Existeixen ajudes (grants) per als estudiants noruecs que també poden demanar els 
estudiants estrangers amb certes condicions. Els ciutadans Europeus que treballin al 
mínim 10 hores setmanals durant els estudis o que han treballat prèviament i han 
començat a estudiar amb uns estudis relacionats. Les ajudes poden ser de fins a uns 
800 euros mensuals en funció de la situació econòmica. 

 
Préstecs: Addicionalment a l’ajuda es poden demanar préstecs que s’hauran de tornar 
amb certes condicions. 
Més informació: http://bit.ly/financeNO 
Cost de Vida 
El nivell de vida a Noruega és prou alt, es preveu una despesa mensual d’uns 1000 
euros. 
http://bit.ly/NorwayCosts 

 

Informació d’interès 
 

Registre al país 
És necessari registrar-se per residir més de 3 mesos a 
l’oficina "Likningskontor"). http://bit.ly/RegistreNO 

Treballar durant els 
estudis 

http://bit.ly/partimeNorway 

Allotjament 
www.sio.no 
www.finn.no 

 

Estudiar a Finlàndia 
 

Després de l’educació obligatòria, es realitza el Gymnasium (educació secundària), 
existeixen 18 tipus de programes nacionals de 3 anys, 6 preparatoris per educació 
universitària i 12 professional. 

 
El títol de batxillerat es diu ylioppilastutkinto, es realitza un examen final per poder 
accedir a estudis superiors, amb proves de dos idiomes nacionals (suec, finès o sami), 
una llengua estrangera, matemàtiques o humanitats i ciències naturals. 

 
Hi ha diferents tipus de formació professional, després dels estudis secundaris, després 
del batxillerat (superior) o si a més també s’està treballant. La formació professional 
dóna accés a escoles tècniques superiors o la universitat. 

http://bit.ly/financeNO
http://bit.ly/NorwayCosts
http://bit.ly/RegistreNO
http://bit.ly/partimeNorway
http://www.sio.no/
http://www.finn.no/
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L’educació superior està dissenyada d’acord amb els estàndards europeus. Hi ha dos 
tipus d’institucions, Universitat i les UAS, universitats de ciències aplicades i estan 
basats en educació més professional o vocacional, arriben fins al nivell de màster. 

 
Més sobre el sistema educatiu: http://www.infopankki.fi/es/vida-en- 
finlandia/educaci-n 

Llengua dels cursos: 

Finlandès/ Anglès 
l’idioma oficial és el finlandès tot i que existeixen uns 450 programes en 
anglès. 

Cerca de Cursos 
http://bit.ly/cursosFI 
https://studyinfo.fi/wp2/en/ 

 
Informació per a 

estudiants internacionals 

https://studyinfo.fi 
http://www.studyinfinland.fi/ 
Convalidació i reconeixement: 
http://www.oph.fi/english/services/recognition 

 
 

Grau 
Requeriments 
Cal presentar còpies oficials certificades de la titulació de batxillerat. Per norma, la 
universitat a Finlàndia et demana que tinguis el mateix nivell educatiu requerit al teu 
país per accedir a la universitat (per tant podrien demanar-te les notes de les PAU 
espanyola). 

 
Són habituals també els exàmens d’accés propis de cada universitat, i els estudiants 
estrangers també han de passar-los. Les instruccions pels exàmens es poden trobar a 
les pàgines de les diferents universitats. 
Es requereix provar el nivell d’anglès amb el TOEFL, IELTS i Cambridge ESOL. El mínim 
de qualificació en els diferents exàmens varia en funció de la institució (B2 o C1). 
Inscripció i Matriculació 
La majoria de cursos en anglès són a les UAS (Ciències aplicades). La sol·licitud de 
matriculació pot fer a través d’un sistema centralitzat: www.admissions.fi. Es poden 
escollir fins a 6 programes, o per separat a través de cada Universitat. Hi ha dos 
períodes per realitzar la inscripció, al gener per als programes en anglès que comencen 
a l’agost, i al setembre per als cursos que comencen a l’abril. 
La resta d’universitats tenen període d’inscripció entre novembre i gener, cal consultar 
amb cada institució. 
Instruccions: http://bit.ly/ApplyFI 

 
Màster 
Còpies oficials certificades dels estudis de grau cursats prèviament, relacionats amb 
l’àrea d’estudi, i qualificacions obtingudes. 

http://www.infopankki.fi/es/vida-en-finlandia/educaci-n
http://www.infopankki.fi/es/vida-en-finlandia/educaci-n
http://bit.ly/cursosFI
https://studyinfo.fi/wp2/en/
https://studyinfo.fi/
http://www.studyinfinland.fi/
http://www.oph.fi/english/services/recognition
http://www.admissions.fi/
http://bit.ly/ApplyFI
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Cal contactar directament amb les universitats, el període és diferent per a cada 
programa. Pels màsters amb opció a Doctorat hi ha una pàgina independent: 
http://bit.ly/admisionsFI 

Preus i Finançament 
Estudiar a Finlàndia és gratuït per a persones amb nacionalitat d’un estat membre de 
la Unió Europea. 

 
Beques i ajudes 
Existeixen beques pròpies de les universitats per alguns programes que cal consultar al 
web de cada universitat. 
Per als estudis de doctorat existeixen les beques CIMO: http://bit.ly/Cimobeques 
Cost de Vida a Finlàndia és d’entre 700 i 900 € al mes. Les autoritats finlandeses 
d’immigració demanen demostrar que es té un mínim de 560 € al mes o 6720 € a l’any. 

 
 

Informació d’interès 
 

Registre al país Cal registrar-se per poder residir més de 3 mesos: http://bit.ly/registreFi 

Treballar durant els 
estudis 

http://bit.ly/StudenjobsFI 

Allotjament http://bit.ly/allotjamentFI 

Informació per a 
estrangers 

http://www.lifeinfinland.fi/ 
 
http://www.infopankki.fi/es/inicio 

Estudiar a Suècia 
Després de l’educació obligatòria es realitza l’educació superior secundària que és 
opcional, hi ha programes regulats pel govern de tres anys de duració de vessant 
acadèmica o professional. Els estudiants, en acabar, reben el certificat Diploma 
d’estudis secundaris per accedir a estudis superiors. 

 
El sistema educatiu suec està molt valorat internacionalment i es caracteritza per la 
seva creativitat, el valor que donen als resultats dels estudiants, la sostenibilitat i la 
diversitat. A més hi ha una gran selecció de programes i estudis en anglès. 

 
Més sobre el sistema educatiu: https://sweden.se/society/education-in-sweden/ 

 
 

Llengua dels cursos: 

Suec/ Anglès 

 
Uns 100 programes de grau en anglès i 900 de màster. 

http://bit.ly/admisionsFI
http://bit.ly/Cimobeques
http://bit.ly/registreFi
http://bit.ly/StudenjobsFI
http://bit.ly/allotjamentFI
http://www.lifeinfinland.fi/
http://www.infopankki.fi/es/inicio
https://sweden.se/society/education-in-sweden/
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Cerca de Cursos 
https://studyinsweden.se/programmes 
www.universityadmissions.se/ 

Informació per a 
estudiants 

internacional
s 

 
https://studyinsweden.se 

 
 

Grau 
Requeriments 
Es requereix tenir superat Batxillerat i demostrar tenir un bon nivell d’anglès amb un 
certificat. A més els programes d’estudis i les universitats poden tenir requisits 
específics, com qualificacions obtingudes, mostres de treballs, entrevistes o exàmens o 
proves específics. 
Inscripció i Matriculació 
El procés d’inscripció i matriculació es fa a través de l’organisme 
www.universityadmissions.se el qual permet realitzar més d’una sol·licitud. 

 
El període d’inscripció per estudiar al semestre de setembre comença el 15 d’octubre  
a la web, tot i que no tots els programes són disponibles fins a l’1 de desembre. La 
data límit per fer la preinscripció és el 15 de gener. HI ha una segona ronda 
d’inscripció, que obre el 15 de març fins el 15 d’abril. 

 
Per començar el segon semestre, al gener, el servei obre l’1 de setembre, i la data límit 
per realitzar la pre-inscripció és el 15 d’agost. 
Com inscriure’s a un programa de grau:https://studyinsweden.se/how-to- 
apply/masters-level-how-to-apply/ 

 
 

Màster 
Per realitzar un màster o postgrau és necessari haver obtingut una titulació oficial de 
grau a més d’un nivell d’anglès alt. Cada universitat i programa demana, a més, 
requisits específics que cal consultar. 

 
Inscripció i Matriculació 
La inscripció es pot fer a través de l’organisme www.universityadmissions.se sent les 
dates d’inscripció molt semblants a les de grau. 
Com inscriure’s a un programa de màster: 
https://studyinsweden.se/how-to-apply/masters-level-how-to-apply/ 

 
 

Preus i Finançament 
El cost dels estudis és gratuït per a ciutadans amb nacionalitat de la Unió Europea. El 
cost dels llibres i de les unions d’estudiants corren a càrrec dels estudiants. 

https://studyinsweden.se/programmes
http://www.universityadmissions.se/
http://www.universityadmissions.se/
https://studyinsweden.se/how-to-apply/masters-level-how-to-apply/
https://studyinsweden.se/how-to-apply/masters-level-how-to-apply/
http://www.universityadmissions.se/
https://studyinsweden.se/how-to-apply/masters-level-how-to-apply/
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Beques i ajudes 
Existeixen ajudes i préstecs per a estudiants amb alguns requisits, com per exemple 
treballar o haver treballat a Suècia: http://bit.ly/AjudesSE 

 
El Cost de Vida a Noruega és d’un 850 euros mensuals 

 
Informació d’interès 

 

Registre al país www.studyinsweden.se/Living-in-Sweden/Do-I-need-a-visa 

Treballar durant els 
estudis 

https://studyinsweden.se/life-in-sweden/working-in-sweden 

Allotjament https://studyinsweden.se/life-in-sweden/accommodation 

Informació per a 
estrangers 

http://www.migrationsverket.se/ 

 
 

Estudiar a Eslovènia 
 

Eslovènia és un país petit, amb uns dos milions d’habitats al centre sud d’Europa. 
L’educació obligatòria a Eslovènia finalitza als 16 anys amb una prova d’accés a estudis 
superiors que es diu “matura”. Aquesta prova es prepara a instituts des de la vessant 
acadèmica o professional. 
Els estudis superiors de la vessant professional tenen una duració de dos anys i 
permeten continuar estudiants per obtenir un grau universitari. 

 
La vessant acadèmica ofereix estudis de 3 i 4 anys de grau, i màsters d’1 i 2 anys de 
duració. Tots els estudis estan equiparats a sistema EQF. 

 
Més sobre el sistema educatiu 

 
 

Llengua dels cursos: 

Eslovè/ Anglès 
La llengua oficial és l’eslovè, però existeixen programes de grau, màster i 
doctorat en anglès. 

Cerca de Cursos http://studyinslovenia.si/study/programs-in-english/ 

Informació per a 
estudiants internacionals 

http://studyinslovenia.si/ 

 

Grau 
Requeriments 

http://bit.ly/AjudesSE
http://www.studyinsweden.se/Living-in-Sweden/Do-I-need-a-visa
http://www.migrationsverket.se/
http://studyinslovenia.si/study/programs-in-english/
http://studyinslovenia.si/
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Es necessita tenir acabat el batxillerat per accedir a la universitat. El reconeixement es 
pot realitzar alhora que es fa el procés d’inscripció presentant els documents 
acreditatius i les traduccions pertinents. Les institucions d’educació superior són els 
responsables del reconeixement. Es pot contactar amb ENIC-NARIC, competència del 
ministeri d’educació, per a més informació. http://bit.ly/naricSI 
Es requereix demostrar bon nivell d’anglès, un mínim d’un B2. 
Inscripció i Matriculació 
La convocatòria d’inscripció sol publicar-se a partir del gener, i com a molt tard al 
febrer, a les institucions educatives. 
La inscripció es realitza de forma electrònica a través del portal EVS. 
http://bit.ly/SiInscript 
Instruccions per inscriure’s: http://bit.ly/inscripcioSi 

 
Màster 
Requeriments 
És necessari demostrar tenir estudis superiors de primer cicle, grau, per poder realitzar 
un màster universitari. A més també demostrar bon nivell d’anglès. 

 
Els màsters de medicina, veterinària, i ciències solen publicar-se al febrer. La resta de 
màsters i doctorats, es solen publicar al març. 

 

Preus i Finançament 
Els estudiants amb nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea tenen les 
mateixes condicions que els eslovens, els de grau i màster són gratuïts sempre que 
sigui els primers estudis realitzats i d’estudi a temps complert. 

 
El Cost de Vida a Eslovènia és força baix, entre 250 i 500 euros al mes. El cost d’un 
lloguer a una residència per a estudiants (dorm) o pis compartit està entre 80 i 180 
euros al mes. El govern subvenciona el menjar dels estudiants als restaurants i també 
tenen preus especials per al transport públic. 

Informació d’interès 
 

Registre al país 
A la comissaria més propera: http://studyinslovenia.si/live/visa-and- 
residence-permit/ 

 
Treballar durant els 
estudis 

Treball per a estudiants 
http://studyinslovenia.si/live/working/ 
https://www.studentski-servis.com/studenti/foreigners 

Allotjament http://studyinslovenia.si/live/accomodation/ 

Informació per a 
estrangers 

http://www.slovenia.si/ 
http://bit.ly/informacioSI 

http://bit.ly/naricSI
http://bit.ly/SiInscript
http://bit.ly/inscripcioSi
http://studyinslovenia.si/live/visa-and-residence-permit/
http://studyinslovenia.si/live/visa-and-residence-permit/
http://studyinslovenia.si/live/working/
http://www.studentski-servis.com/studenti/foreigners
http://www.studentski-servis.com/studenti/foreigners
http://studyinslovenia.si/live/accomodation/
http://www.slovenia.si/
http://bit.ly/informacioSI
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Estudiar a Suïssa 

El sistema educatiu suís és competència de cada un dels 26 cantons, i cada un 
administra el sistema de forma independent. Als 16 anys els alumnes passen a 
educació secundària de nivell 2, dels quals es pot troba la vessant professional en 
sistema dual i pràctic, amb 300 professions reconegudes. 
La vessant acadèmica equivalent al batxillerat, gymasium o lycée, permet obtenir el 
certificat Matura, equivalent al títol de batxillerat i selectivitat, i permet entrar a la 
universitat. També existeix el títol de batxillerat professional que permet estudiar en 
centres universitaris professionals. 

 
Els estudis superiors universitaris formen part del pla de Bolonya i l’estructura està 
qualificada amb el sistema europeu ECF. 

 
Més sobre el sistema educatiu http://swisseducation.educa.ch/en/swiss-education- 
system-3 

 
 

Llengua dels cursos: 

Francès, Alemany, 
Italià i Anglès. 

Es requereix presentar certificats del nivell d’alemany a les universitats 
de: Basilea, Berna, Lacerna, St. Gallen i Zurich. En francès a les 
universitats de Geneva, Lausana i Neuchatel. La universitat de Fribourg 
és bilingüe. A la universitat de Lugano (USI), la llengua dominant en tots 
els estudis és l’Italià. 
Alguns programes de grau, màster i postgrau en anglès. 

Cerca de Cursos 
https://www.berufsberatung.ch/Dyn/Show/4002?lang=fr# 
http://www.studyprogrammes.ch/crus-sprdb-client/ 

 

Informació per a 
estudiants 

http://www.studyinginswitzerland.ch 
http://bit.ly/studychpdf 
www.students.ch 
www.etudiants.ch 
www.semestra.ch 

 
 
 

Grau 
Requeriments 
Les universitats estableixen els criteris d’entrada i selecció dels estudiants, tot i així, hi 
ha una sèrie de criteris generals. Es requereix una titulació secundària superior al país 
d’origen. En el cas del batxillerat només està reconegut el Batxillerat amb modalitat de 
ciències i tecnologia. 

http://swisseducation.educa.ch/en/swiss-education-system-3
http://swisseducation.educa.ch/en/swiss-education-system-3
https://www.berufsberatung.ch/Dyn/Show/4002?lang=fr
http://www.studyprogrammes.ch/crus-sprdb-client/
http://www.studyinginswitzerland.ch/
http://bit.ly/studychpdf
http://www.students.ch/
http://www.students.ch/
http://www.semestra.ch/
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A més, cada universitat pot demanar uns requisits específics, com estudis previs, 
examen oficial d’ingrés, certificat de la llengua del curs, entre d’altres: 
http://bit.ly/admissionch 

 
 

Inscripció i Matriculació 
El període d’inscripció i matriculació comença el 15 de febrer tot i que vaira en funció 
del programa d’estudis i la universitat. http://bit.ly/matriculach 

 
 

Màster 
L’accés a un postgrau o màster requereix una titulació de grau en l’àmbit d’estudi del 
màster i procedència en la llengua que es realitza el curs. A més cada universitat i 
programa d’estudis pot demanar cursos complementaris, experiència professional, etc. 

Preus i Finançament 
El cost dels estudis a Suïssa varia en funció del cantó i la Universitat, es poden trobar 
matrícules d’entre 1160 i 7300 euros. http://www.studyinginswitzerland.ch/grants- 
scholarship-fees.htm 

 
Beques i ajudes 
Existeixen beques i ajudes per a estudiants internacionals: 
http://bit.ly/bequesch 
http://boursesdetudes.educa.ch/fr 

 
Cost de Vida 
El cost de vida a Suïssa es força elevat. Segons Studyinswiterzland les despeses anuals, 
incloent-hi les taxes universitàries, poden ser d’entre 16480 i 28000 euros, en funció 
de la ciutat i la universitat i les despeses. 

Informació d’interès 
 

Registre al país A les competències d’immigració de cada cantó: http://bit.ly/2biHin7 

Treballar durant els 
estudis 

http://www.studyinginswitzerland.ch/working-career-services-list.htm 

 
Allotjament 

www.woko.ch 
 
Consultar a la secció Accomodation a la web de cada universitat 

Reconeixement de títols 
estrangers 

http://bit.ly/recognitionch 

http://bit.ly/admissionch
http://bit.ly/matriculach
http://www.studyinginswitzerland.ch/grants-scholarship-fees.htm
http://www.studyinginswitzerland.ch/grants-scholarship-fees.htm
http://bit.ly/bequesch
http://boursesdetudes.educa.ch/fr
http://bit.ly/2biHin7
http://www.studyinginswitzerland.ch/working-career-services-list.htm
http://www.woko.c/
http://bit.ly/recognitionch
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Vols que t’informem amb més detall? 
Visita l’assessoria de mobilitat internacional: 

OFICINA JOVE DEL BAGES 
Carrer de Sant Blai, 14. Manresa 
Dilluns de 16h a 19h 
Reserva l’hora a: bages@oficinajove.cat 
O trucant al 93 877 13 60 

 
OFICINA JOVE CASA BAUMANN 
Avinguda de Jacquard 1. Terrassa 
Dimarts i dimecres 
de 9 a14:30h i de 16h a 19h 

 
ESPAI JOVE L’ESCORXADOR 
Plaça de la Vila, 1. Palau-solità i Plegamans 
Dilluns de 16h a 20h 

 
OFICINA JOVE DE L’ANOIA 
Plaça de Sant Miquel, 5. Igualada 
Dimarts i dijous de 16h a 19h 
Reserva l’hora a: www.anoiajove.cat 
O trucant al 93 805 15 85 

 
ESPAI JOVE LA ROMA 
Via de Sant Oleguer 6, Barberà del Vallès 
Dimarts de 17h a 19h (només maig i juny) 
93 718 93 28 

 
O escriu-nos a info@vibria.org 

 

...i per estar al corrent de les novetats, segueix-nos a les xarxes socials! 

www.vibria.org 
FB: Vibria Intercultural 
TT: @lavibria 
IG: víbria.intercultural 

mailto:bages@oficinajove.cat
http://www.anoiajove.cat/
mailto:info@vibria.org
http://www.vibria.org/

