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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CENTRE 
INTERNACIONAL D’ALTS 
ESTUDIS AGRONÒMICS 
MEDITERRANIS, 
CIHEAM (FRANÇA) 
Exp. 2018AMB109944 

ADDENDA (al conveni 
signat el 17/6/2013) Màster 

Renovar la vigència del conveni 
signat el 17 de juny del 2013 per 
a l’organització conjunta de la 
cinquena edició del “Màster 
Oficial de caràcter internacional 
en Gestión Pesquera Sostenible” 
(2019-2021) 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

Fins a la finalització del segon any del 
màster 

INSTITUT TECNOLÒIC I 
D’ESTUDIS SUPERIORS 
DE MONTERREY, ITESM 
(MÈXIC) 
Exp. 2018AMB098253 

CONVENI ESPECÍFIC 
Intercanvi de 
professorat, 
alumnat i/o PAS 

L’intercanvi d’estudiants de grau 
VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys. En qualsevol moment i abans 
de la finalització del termini anterior, 
les parts podran acordar de forma 
expressa la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys addicionals 

LAMAR UNIVERSITY 
(ESTATS UNITS 
D’AMERICA) 
Exp. 2018AMB106897 

CONVENI ESPECÍFIC Una altra 
matèria 

L’organització d’un curs d’estiu 
amb la finalitat de promoure 
l’intercanvi cultural entre les 
dues institucions i fomentar les 
interaccions dels estudiants de 
les dues universitats 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
LLENGÜES 

4 anys. Abans del 30 de novembre es 
pot revisar qualsevol de les condicions 
del conveni per a l’any següent, 
comunicant-ho per escrit a l’altra part. 
Abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar de 
forma expressa la pròrroga d’aquest 
per un període de fins a 4 anys 
addicionals. 

SMART SOCIAL CITY, S.L. CONVENI MARC  

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

CAMPUS 
IBEROAMERICÀ 

3 anys des de la data de signatura, 
renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què es 
pretenga donar per finalitzat 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
D’ANDALAS 
(INDONÈSIA) 
Exp. 2018AMB114183 

CONVENI MARC  

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

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

3 anys des de la data de signatura, 
renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 
3 mesos d’antelació a la data en què es 
pretenga donar per finalitzat 

UNIVERSITAT 
D’ANTIÒQUIA 
(COLÒMBIA) 
Exp. 2018AMB116225 

CONVENI ESPECÍFIC 
Intercanvi de 
professorat, 
alumnat i/o PAS 

Intercanvi d’estudiants de grau 
VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys. En qualsevol moment i abans 
de la finalització del termini anterior, 
les parts podran acordar de forma 
expressa i escrita la pròrroga d’aquest 
per un període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant això, qualsevol 
de les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho amb almenys 
12 mesos d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per finalitzat 

UNIVERSITAT DE 
SUMATERA UTARA 
(INDONÈSIA) 
Exp. 2018AMB114133 

CONVENI MARC  

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

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

3 anys des de la data de signatura, 
renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 
3 mesos d’antelació a la data en què es 
pretenga donar per finalitzat 

UNIVERSITAT 
D’UDAYANA 
(INDONÈSIA) 
Exp. 2018AMB114155 

CONVENI MARC  

Establir unes 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 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

3 anys des de la data de signatura, 
renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 
3 mesos d’antelació a la data en què es 
pretenga donar per finalitzat 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT KATOLIK 
PARAHYANGAN 
(INDONÈSIA) 
Exp. 2018AMB114165 

CONVENI MARC  

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

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

3 anys des de la data de signatura, 
renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 
3 mesos d’antelació a la data en què es 
pretenga donar per finalitzat 

 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
Alacant, 13 de desembre de 2018
 


