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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITY OF 
NORTH CAROLINA 
(ESTATS UNITS 
D’AMÈRICA) 
Exp. 
2019CON037534 

CONVENI MARC  

Establir les bases a través 
de les quals les dues 
institucions estrenyeran les 
seues relacions mitjançant 
futurs convenis específics 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

5 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del 
termini anterior, les parts podran 
acordar la seua renovació 
mitjançant acord escrit. No 
obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit amb 
almenys 6 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se 
per finalitzat 

UNIVERSITAT DE 
TALCA, XILE (CHILE) 
Exp. 
2019CON028959 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Intercanvi de 
professorat, 
alumnat i/o 
PAS 

Establir un programa 
d'intercanvi d'estudiants de 
grau que permeta a 
l'alumnat cursar matèries 
en la universitat de 
destinació que siguen 
reconegudes en la 
universitat d'origen 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del 
termini anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període de 
fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit amb 
almenys 12 mesos d'antelació a 
la data en què pretenga donar-se 
per finalitzat 

UNIVERSITAT DE 
TALCA, XILE (CHILE) 
Exp. 
2019CON035004 

CONVENI MARC  

Iniciar una col·laboració 
internacional basada en 
l'intercanvi de coneixement 
científic i cultural 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys des de la data de 
signatura, renovable tàcitament 
per períodes iguals. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb almenys 
3 mesos d'antelació a la data en 
què es pretenga donar per 
finalitzat 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI FIRENZE 
(ITÀLIA) 
Exp. 
2019CON030713 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Cotutela de 
tesi doctoral 

La defensa de tesi doctoral 
en règim de cotutela 
internacional 

TOMAS JOVER, 
ROBERTO. DEPT. 
ENGINYERIA CIVIL 
(ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR) 

4 anys des de la data de 
signatura. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del 
termini anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la 
seua pròrroga per un període de 
fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica amb almenys 6 
mesos d'antelació a la data en 
què pretenga donar-se per 
finalitzat 

UNIVERSITE D'AIX-
MARSEILLE 
(FRANÇA) 
Exp. 
2019CON034944 

ADDENDA (al 
conveni signat el 
22/6/2016) 

Cotutela de 
tesi doctoral 

Prorrogar la vigència del 
conveni de cotutela de tesi 
doctoral signat el 22 de 
juny de 2016 

ALBEROLA ROMA, 
ARMANT. DEPT. 
HISTÒRIA MEDIEVAL, 
HISTÒRIA MODERNA I 
CIÈNCIES I 
TÈCNIQUES 
HISTORIOGRAFIQUES 
(FACULTAT FILOSOFIA 
I LLETRES) 

Curs 2018/2019 
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