CONSELL DE GOVERN DE 18 DE JULIOL DE 2014
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

ASSOCIACIÓ ARGENTINA
D'AVALUACIÓ
(ARGENTINA)

CASE WESTERN RESERVE
UNIVERSITY (ESTATS
UNITS D'AMERICA)

DEFENSORIA PENAL
PUBLICA (XILE)

Específic

Específic

Marc

MATÈRIA

Màster

OBJECTIU
Col·laboració entre les
dues institucions per al
desenvolupament d'un
màster en línia en
Disseny, Gestió i
Avaluació de Polítiques
i Projectes Públics

INICIATIVA
José Manuel Canales
DEP. ESTUDIS
JURÍDICS DE L'ESTAT
(FACULTAT DE DRET)

Curs especial inferior a
200 hores

La realització d'un
taller anual de
mesures
electroquímiques

INSTITUT
UNIVERSITARI
D'ELECTROQUIMICA

Marc

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

Carmen Juanatey DEP.
DRET INTERNACIONAL
PUBLIC I DRET PENAL
(FACULTAT DE DRET)

VIGÈNCIA

Fins a la finalització del
curs acadèmic
2014/2015

5 anys, renovable
tàcitament per
períodes successius de
5 anys, llevat de
denúncia de qualsevol
de les parts amb una
antelació de 6 mesos a
la data en la qual
pretenga donar-se per
conclòs
Tres anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni,
comunicant-ho per
escrit a l'altra part amb
almenys dos mesos
d'antelació a la data en
la qual pretenga
donar-se per conclòs
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

ÉCOLE NATIONAL
POLYTECHNIQUE D'ORAN
(ALGÈRIA)

INSTITUT JOAN LLUÍS
VIVES
UNIVERSITAT POMPEU
FABRA
UNIVERSITAT D’ANDORRA
UNIVERSITAT DE
BARCELONA
UNIVERSITAT DE GIRONA
UNIVERSITAT DE LES
ILLES BALEARS
UNIVERSITAT DE LLEIDA
UNIVERSITAT DE
PERPINYÀ VIA DOMÍTIA
(FRANÇA); UNIVERSITAT
DE VIC
UNIVERSITAT JAUME I
UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE
CATALUNYA
UNIVERSITAT RAMON
LLULL
UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI, URV

Marc

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

Marc

Establir les bases a
través de les quals les
dues institucions
reforçaran les seues
relacions mitjançant
posteriors convenis
específics

Una altra matèria

Reconeixement de
cursos d'estiu entre les
universitats de
l'Institut Joan Lluís
Vives

INICIATIVA

VIGÈNCIA

José Luís Sánchez
Lizaso DEP. CIÈNCIES
DEL MAR I BIOLOGIA
APLICADA (FACULTAT
DE CIÈNCIES)

Tres anys, que es
prorrogaran tàcitament
per períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia per escrit per
qualsevol de les parts
amb almenys tres
mesos d'antelació

SECRETARIA GENERAL

Cinc anys,
prorrogables
tàcitament llevat de
denúncia de qualsevol
de les parts
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE XILE (XILE)

Marc

Marc

Desenvolupament
d'activitats d'intercanvi
docent i estudiantil i de
cooperació acadèmica
entre les parts

UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE XILE (XILE)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

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

VICERECTORAT REL.
INTERNAC. I
COOPERAC

Marc

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

FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA
SALUT

UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE L'ESTAT DE MORELOS
(MÈXIC)

Marc

VICERECTORAT REL.
INTERNAC. I
COOPERAC

VIGÈNCIA
Cinc anys, que es
renovaran
automàticament per
períodes iguals, llevat
que una de les parts
notifique per escrit a
l'altra, amb almenys
tres mesos
d'anticipació, la seua
voluntat que acabe
Entrarà en vigor en el
curs acadèmic
2014/2015 amb una
vigència de quatre
anys, i es renovarà
tàcitament per
períodes d'un any,
llevat de notificació de
finalització per
qualsevol de les parts
per escrit i amb una
antelació mínima de
dotze mesos
Quatre anys. Podrà ser
prorrogat de comú
acord entre les parts,
manifestant-ho per
escrit una vegada que
es consideren els
resultats obtinguts en
cadascun dels
programes realitzats
durant la seua vigència
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT CENTRAL
D'EQUADOR, UCE
(EQUADOR)

Específic

MATÈRIA

Una altra matèria

OBJECTIU
Organització de la
participació,
matriculació i estudi
doctoral d'alguns
docents titulars de la
UCE, amb grau de
Magister en el
Programa de Doctorat
PhD en Informàtica
oferit per la UA

INICIATIVA

INSTITUT
UNIVERSITARI
D'INVESTIGACIÓ
INFORMATICA

UNIVERSITAT DE BOND
(AUSTRÀLIA)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

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

VICERECTORAT REL.
INTERNAC. I
COOPERAC

UNIVERSITAT DE LA
REPUBLICA, UDELAR
(URUGUAI)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

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

VICERECTORAT REL.
INTERNAC. I
COOPERAC

Marc

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

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

UNIVERSITAT DE TALCA
(XILE)

Marc

VIGÈNCIA
Quatre anys,
improrrogables
automàticament. Pot
ser prorrogat per acord
escrit amb una
antelació mínima de
tres mesos
Entrarà en vigor en el
curs acadèmic
2014/2015 amb una
vigència de quatre
anys, renovant-se
tàcitament per
períodes d'un any,
excepte notificació de
finalització per
qualsevol de les parts
per escrit i amb una
antelació mínima de
dotze mesos
Cinc anys, prorrogantse automàticament per
períodes d'un any,
excepte denúncia per
qualsevol de les parts
amb tres mesos
d'antelació com a
mínim
Cinc anys, llevat de
denúncia per escrit
amb seixanta dies
d'anticipació

4

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

UNIVERSITAT DE TALCA
(XILE)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

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

VICERECTORAT REL.
INTERNAC. I
COOPERAC.

UNIVERSITAT DEL
SALVADOR (ARGENTINA)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat io
PAS

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

VICERECTORAT REL.
INTERNAC. I
COOPERAC.

UNIVERSITAT DO VALE
DO RIO DOS SINOS,
UNISINOS (BRASIL)

UNIVERSITAT NACIONAL
DE CUYO UNCUYO
(MENDOZA, ARGENTINA)

Marc

Marc

Marc

Marc

Desenvolupar esforços
i mobilitzar recursos
amb el propòsit
d'assegurar l'expansió
quantitativa i
qualitativa de les seues
activitats
d'ensenyament,
recerca i extensió a
través de cooperació
mútua i de l'intercanvi
tècnic-científic i
cultural
Implementar les
accions tendents a
desenvolupar, de
manera conjunta,
projectes de caràcter
acadèmic, científic i
cultural per a benefici
de les dues institucions

VIGÈNCIA
Cinc anys, llevat de
comunicació de
terminació per
qualsevol de les parts
per escrit i amb una
antelació de dotze
mesos
Quatre anys, que es
renovaran tàcitament
per períodes d'un any,
llevat de denúncia de
qualsevol de les parts
amb una antelació
mínima de dotze
mesos

Carmen Juanatey DEP.
DRET INTERNACIONAL
PUBLIC I DRET PENAL
(FACULTAT DE DRET)

Quatre anys a partir de
la data de signatura, i
es podran renovar,
modificar o
complementar a través
de convenis específics.
Es podrà extingir per
acord mutu o per
denúncia de qualsevol
de les parts amb un
preavís de seixanta
dies

VICERECTORAT REL.
INTERNAC. I
COOPERAC

Cinc anys, que es
podran renovar al seu
venciment a sol·licitud
d'una de les parts.
Podrà ser rescindit per
qualsevol de les parts
amb una antelació no
menor a noranta dies
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ORGANISME

UNIVERSITAT NACIONAL
DE CUYO, UNCUYO
(MENDOZA, ARGENTINA)

UNIVERSITAT
TECNOLÒGICA D'EL
SALVADOR (EL
SALVADOR)

UNIVERSITAT
TECNOLÒGICA D’EL
SALVADOR (EL
SALVADOR)

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

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

VICERECTORAT REL.
INTERNAC. I
COOPERAC

Continuarà vigent
mentre dure el conveni
marc, llevat de
rescissió per qualsevol
de les parts notificada
per escrit amb una
anticipació de noranta
dies com a mínim

Màster

Desenvolupament del
màster en Direcció i
Gestió del Turisme

INSTITUT
UNIVERSITARI DE
RECERQUES
TURÍSTIQUES

La durada del curs,
llevat de denúncia de
qualsevol de les parts
amb una antelació
mínima d'un mes

Curs
d'especialista/expert

Organització,
impartició i coordinació
del Curs
d'Especialització en
Recerca Científica'

Francisco Sevillano
DEP. HUMANITATS
CONTEMPORÀNIES
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

La durada del curs,
llevat de denúncia amb
una antelació mínima
d'un mes a la data en
què pretenga donar-se
per conclòs

Aránzazu Calzada González
Secretària General

Alacant, 16 de juliol de 2014
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