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CONSELL DE GOVERN DE 16 DE DESEMBRE DE 2016 
 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSITAT 
CATÒLICA DE 
L’EQUADOR 
(EQUADOR) 

Marc Marc 

Establir les bases per a 
la realització en comú 
d'activitats de 
divulgació, de formació 
i de recerca que 
redunden en benefici 
d'ambdues parts 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

3 anys, i es prorrogarà 
tàcitament per 
períodes iguals d'igual 
durada, llevat de 
denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts, 
que haurà d'efectuar-
se amb 3 mesos 
d'antelació 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSITAT 
CATÒLICA DE 
L’EQUADOR 
(EQUADOR) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat 
i/o PAS 

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

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

5 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes d'1 any. 
Qualsevol de les parts 
podrà donar per 
acabat el conveni, i ho 
notificarà per escrit 
amb una antelació 
mínima de 12 mesos a 
la data en què es 
pretenga finalitzar 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE 
PUERTO RICO 
RECINTE DE RIO 
PIEDRAS (PUERTO 
RICO) 

Específic Cotutela de tesi 
doctoral 

Establir les condicions 
generals de 
col·laboració 
institucional per al 
desenvolupament de 
tesis doctorals en 
règim de cotutela 
internacional 

I.U. ELECTROQUÍMICA 

Fins al 31 de març de 
2018 o el compliment 
de tots els tràmits per 
a la lectura de tesi, la 
qual cosa ocórrega 
primer. Serà 
prorrogable 
automàticament per 
períodes d'igual 
durada, llevat de 
denúncia prèvia d'una 
de les parts, formulada 
amb, almenys, 6 
mesos d'antelació a 
l'expiració del termini 
incial o qualsevol de 
les seues pròrrogues 

UNIVERSIDADE 
PAULISTA - UNIP 
(BRASIL) 

Marc Marc 

Cooperar en 
l'intercanvi acadèmic, 
desenvolupament de 
programes i la recerca 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

1 any, prorrogable 
automàticament per 
temps indeterminat, 
llevat que una de les 
parts manifeste la seua 
la intenció de 
cancel·lar l'acord, 
almenys, amb 3 mesos 
d'antelació a la data de 
caducitat 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITÉ LAVAL 
(CANADÀ) 

Addenda (al conveni 
signat 19/03/2007) 

Renovació de vigència i 
modificació del 
clausulat 

Renovar la vigència del 
conveni signat el 19 de 
març de 2007 i de 
l'addenda signada el 
31 de gener de 2012 i 
excloure del conveni el 
programa d'Estudis 
Hispànics 
(Baccalauréat en 
études hispaniques) 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys a partir de la 
data de signatura 

WAGENINGEN 
UNIVERSITY AND 
RESEARCH - HSO 
(HOLANDA (PAÏSOS 
BAIXOS)) 

Específic 
Realització de 
congressos, cursos, 
jornades i seminaris 

Organitzar el curs 
"Public Health Assets" 
del 16 al 29 de juliol 
de 2017 en el marc 
dels Cursos d'Estiu 
Rafael Altamira 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

Fins a la finalització del 
curs 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
 
 
Alacant, 13 de desembre de 2016. 


