CONSELL DE GOVERN DE 16 DE DESEMBRE DE 2015
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

BRIEN HOLDEN
VISION INSTITUTE
FOUNDATION
(AUSTRÀLIA)
DUBLIN INSITUTE OF
TECHNOLOGY
(IRLANDA (EIRE))

Específic

Altra matèria

FUNDACIÓ
ENTRETODOS

OBJECTE

Establir un programa
de desenvolupament
institucional mitjançant
la formació de
professorat entre la
UA, a través del Dept.
d'Òptica, Farmacologia
i Anatomia i la resta
d'organismes

INICIATIVA

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

VIGÈNCIA

1 curs acadèmic,
renovable per escrit
entre les parts. Es
podrà rescindir
mitjançant notificació
per escrit a la resta de
socis, 3 mesos abans
de la data d'expiració

UNIVERITAT DE LURIO
(MOÇAMBIC)
PETER THE GREAT ST.
PETERSBURG
POLYTECHNIC
UNIVERSITY (RUSSIA)

UNIVERSITAT ESTATAL
SHOKAN UALIKHANOV
KOKSHETAU
(KAZAKHSTAN)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

Acordar els termes per
a l'intercanvi
d'estudiants de grau

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

Acordar els termes per
a l'intercanvi
d'estudiants de grau i
postgrau

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

5 cursos acadèmics a
partir del 2015/2016.
Es podrà prorrogar per
escrit. Es podrà acabar
mitjançant escrit que
farà efecte als 6 mesos
des de la notificació
4 anys, tàcitament
renovable per períodes
d'un any. Si una de les
parts desitja finalitzarho, haurà de notificarho amb una antelació
mínima d'1 any
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT
TECNOLÒGICA DE
CANCÚN (MÈXIC)

UNIVERSIDADE DE
SANTO AMARO
(BRASIL)

UNIVERSITÉ DE
POITIERS (FRANÇA)

Marc

Marc

Específic

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Marc

Establir les bases a
través de les quals
estrenyeran les seues
relacions mitjançant
posteriors convenis
específics

INSTITUT
D’ECONOMIA
INTERNACIONAL

Marc

Establir les bases a
través de les quals
estrenyeran les seues
relacions mitjançant
posteriors convenis
específics

Mª Carmen Solano
DEPT. INFERMERIA

Altra matèria

Estada per a l'acollida
d'una estudiant de
doctorat de la UA en la
Université de Poitiers

Mª Mercedes Pastor
DEPT. QUÍMICA
INORGÀNICA

VIGÈNCIA
3 anys, prorrogable
tàcticament per
períodes d'igual
durada, excepte
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
que haurà d'efectuarse amb 3 mesos
d'antelació
3 anys, prorrogables
tàcitament per
períodes d'igual
durada, excepte
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
que haurà
d'efecturarse amb 3
mesos d'antelació
3 mesos i mig a
comptar des del
01/12/2015

Esther Algarra Prats
Secretària General

Alacant, 14 de desembre de 2015
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