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ENTIDAD TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT CES 
(COLÒMBIA) 
Exp. 2020CON195242 

CONVENI 
MARC  

Tenir un marc de col·laboració 
oficial per a posar en marxa 
actuacions concretes com: 
mobilitat de professorat i 
estudiantat, formació 
d'investigadors i captació 
d'alumnat per a estudis de màster 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

Entrarà en vigor en el moment de la signatura i tindrà una 
vigència de tres (3) anys, que es prorrogaran tàcitament 
per períodes d'igual duració, excepte denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts, que haurà de fer-se amb 3 mesos 
d'antelació 

UNIVERSITAT FEDERAL 
DE CAMPINA GRANDE 
(BRASIL) 
Exp. 2020CON192579 

CONVENI 
MARC  

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

IU DE L'AIGUA I 
CIÈNCIES 
AMBIENTALS 

Entrarà en vigor en el moment de la seua signatura i tindrà 
una vigència de tres (4) anys, que es prorrogaran 
tàcitament per períodes d'igual duració, excepte denúncia 
per escrit de qualsevol de les parts que haurà de fer-se 
amb 3 mesos d'antelació 

UNIVERSITÉ JEAN 
MOULIN LYON 3 
(FRANÇA) 
Exp. 2020CON186286 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Cotutela de 
tesi doctoral 

Proposta de conveni específic 
internacional per a la defensa de 
tesis doctorals en règim de 
cotutela internacional. 

MASSEAU, PAOLA 
CONCEPTION 
GINETTE. DEPT. 
TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ 
(FACULTAT 
FILOSOFIA I 
LLETRES) 

4 anys, des del moment de la signatura. En qualsevol 
moment abans de la finalització del termini anterior, les 
parts podran acordar expressament la pròrroga d’aquest 
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 a l'altra part amb 
almenys 6 mesos d'antelació a la data en què pretenga 
donar-se per finalitzat  
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