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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CHUNG-ANG UNIVERSITY 
(COREA DEL SUD) 
Exp. 2019CON139422 

CONVENI MARC  

El conveni d’estudiants d’intercanvi 
de grau amb la Chung-Ang 
University de Corea del Sud amplia i 
complementa la xarxa d’universitats 
sòcies ja existent, per a la mobilitat 
a d’estudiants, a Corea. Es tracta 
d’una universitat molt prestigiosa i 
per damunt d’altres universitats amb 
les quals ja tenim conveni en els 
rànquings d’universitats d’aquest 
país. 

VICERECTORADO 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 
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 amb almenys 
12 mesos d’antelació a la 
data en què pretenga 
donar-se per finalitzat 

 

UNIVERSITAT CATÒLICA DE 
RODONIA (BRASIL) 
Exp. 2019CON138870 

CONVENI MARC  

Crear un espai de col·laboració comú 
entre les dues institucions que 
posteriorment podrà concretar-se en 
accions determinades a través de la 
firma de convenis específics. 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

 
4 anys des del moment 
de la seua signatura, 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 mesés d’antelació 
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UNIVERSITAT NACIONAL 
AUTÒNOMA DE MÈXIC 
(MÈXIC), UNIVERSITAT DE 
BUENOS AIRES 
(ARGENTINA), INSTITUT 
CERVANTES, UNIVERSITAT 
DE SALAMANCA 
EXP. 2019CON139657 

CONVENI MARC  

 
Protocol general d’actuació (PGA) 
entre l’Institut Cervantes, la 
Universitat Nacional Autònoma de 
Mèxic, la Universitat de Salamanca i 
la Universitat de Buenos Aires, 
institucions titulars del SIELE, Servei 
Internacional d’Avaluació de la 
Llengua Espanyola i la Universitat 
d’Alacant per al seu reconeixement 
como universitat associada al SIELE 
 
 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

 
3 anys, prorrogable 
tàcitament per 
successius períodes de 
tres anys fins a la seua 
finalització, que 
coincidirà amb la del 
contracte subscrit amb 
TED a què es refereix 
l’exponend II d’aquest 
Protocol  

UNIVERSIDADE DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2019CON006611 

CONVENI ESPECÍFIC Doble titulació 

  
Articular la realització d’un programa 
de doble titulació entre el màster en 
Tecnologies i Polítiques Públiques 
sobre la Gestió Ambiental, fet per 
IUACA i els programes d’UNIVALI: 
màster en Gestió de Polítiques 
Públiques / màster en Ciència i 
Tecnologia Ambiental / màster en 
Administració 

IU DE L’AIGUA I 
CIÈNCIES 
AMBIENTALS 
 

 
4 anys. En qualsevol 
moment, abans de la 
finalització d’aquest, les 
parts podran acordar 
expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. 
Qualsevol de les parts 
podrà denunciar el 
conveni amb una 
antelació de 90 dies 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2019CON128923 

ADDENDA (al conveni 
signat el 28/2/2017) 

Doble titulació 

Ampliar les línies d’actuació del 
conveni parella l’establiment de 
Progbranca de Doble Titulació, 
signat el2 8 de febrer del 2017, que 
permet la incorporació de noves 
titulacions de grau.  
 
 

VICERECTORAT 
D’ESTUDIS I 
FORMACIÓ 

 
La mateixa del conveni 
(5 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 
6 mesos d’antelació, la 
qual cosa no impedirà en 
tot cas la culminació de 
les activitats ja iniciades) 
 

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
Secretària general 

 

 
Alacant, 12 de desembre del 2019 

 

 
 


