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CONSELL DE GOVERN DE 17 DE DESEMBRE DE 2013 

 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 

 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ARIZONA STATE 
UNIVERSITY (ESTATS 
UNITS D'AMERICA) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat i 
PAS 

Intercanvi d'estudiants 
i personal docent 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

5 anys des de la data 
de signatura. Podrà ser 
renovat per períodes 
addicionals mitjançant 
aprovació mútua per 
escrit de l'ASU i la UA. 
Qualsevol de les parts 

podrà posar fi a l’acord 
mitjançant notificació 

escrita a l'altra part 
amb almenys un 
semestre d'antelació 

GOOGLE IRELAND LTD 
(IRLANDA (EIRE)) 

Específic Una altra matèria 

Establir les condicions 

d'accés als servei de 
Google per la 
comunitat universitària 

VICERECTORAT DE 
TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ 

5 anys, renovant-se 
automàticament per 
períodes addicionals 
consecutius de 12 
mesos, llevat de 
denúncia per qualsevol 
de les parts amb 15 

dies d'antelació a la 
finalització del període 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

INSTITUT 
D'ECOLOGIA, AC, 
INECOL (MÈXIC) 

Específic 
Cotutela de tesi 
doctoral 

Establir l'acord per a 

desenvolupar estudis 
de doctorat per a 

dirigir tesis doctorals 
en règim de cotutela 
acadèmica en el marc 
del programa de 

doctorat de 
Biodiversitat del CIBIO 

CIBIO 

5 anys, prorrogables 
automàticament per 
períodes d'igual 

durada, llevat de 
denúncia prèvia d'una 
de les parts amb 
almenys sis mesos 
d'antelació 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSITAT 
CATOLICA DO RIO 
GRAN DO SUL 
(BRASIL) 

Marc Marc 

Establir les bases a 
través de les quals les 
dues institucions 
estrenyeran les seues 

relacions mitjançant 
convenis específics 

IU LLENGÜES 
MODERNES 
APLICADES 

5 anys a partir de la 
data de signatura. 
Podrà ser prorrogat 
amb la concordança de 
les dues institucions 

UNIVERSITAT DE 
GABES (TUNÍSIA) 

Marc Marc 

Establiment de 
relacions en els àmbits 
docent, investigador, 

per a proposar 
convenis conjunts en 
l'àmbit de la recerca i 
per a establir vies 
idònies per a 
l'intercanvi conjunt 
d'alumnat i professorat 

Francisco Franco DEPT. 
FILOLOGIES 
INTEGRADES 
(FACULTAT DE 

FILOSOFIA I LLETRES) 

5 anys, comptadors 
des de l'última data de 
signatura, si bé podrà 

ser ser prorrogat per 
mutu acord de les 
parts, llevat de 
denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts 
sis mesos abans de 
l’acabament 

 

Aránzazu Calzada González 
 
 
 
Secretària general 

Alacant, 13 de desembre de 2013 


