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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
AUTONOMA DE 
L'ESTAT DE 
MORELOS (MÈXIC) 
(MÈXIC) 
Exp. 
2019AMB054403 

CONVENI MARC  

Establir unes vies per a la 
realització en comú 
d'activitats de divulgació, 
de formació i de recerca 
que redunden en benefici 
d'ambdues 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 DE 
MALAYA (MALÀISIA) 
Exp. 
2019AMB047910 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Intercanvi de 
professorat, 
alumnat i/o 
PAS 

L'intercanvi d'estudiants de 
grau 

VICERECTORAT 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 de forma expressa la 
seua pròrroga per un període de 
fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb 
almenys 12 mesos d'antelació a 
la data enqu i pretenga donar-se 
per finalitzat 

UNIVERSITAT 
ESTATAL A 
DISTÀNCIA COSTA 
RICA (COSTA RICA) 
Exp. 
2019AMB052038 

CONVENI MARC  

Establir el marc de 
col·laboració general entre 
les dues universitats per a 
desenvolupar convenis 
específics 

LOPEZ IBORRA, 
GERMAN MANUEL. 
DEPT. ECOLOGIA 
(FAC. CIÈNCIES) 

3 anys des de la data de 
signatura, prorrogant-se 
tàcitament per períodes d'igual 
durada, per un màxim de 3 
pròrrogues, excepte denúncia per 
escrit de qualsevol de les parts,  
que haurà d'efectuarse amb 3 
mesos d'antelació 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
METROPOLITANA 
(EQUADOR) 
Exp. 
2019AMB061712 

CONVENI MARC  

Intercanviar experiències i 
personal en els camps de la 
docència, la recerca i la 
cultura en general, dins de 
les àrees en les quals 
compartisquen un interès 
manifest 

I.U. DE RECERQUES 
TURÍSTIQUES 

5 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 

UNIVERSITAT 
NACIONAL 
D'ENGiNYERIA 
(PERU) 
Exp. 
2019AMB056633 

CONVENI MARC  

Establir les bases de 
col·laboració entre les parts 
per al desenvolupament de 
quantes accions i activitats 
relacionades amb les 
finalitats que tenen 
encomanats ambdues 
institucions puguen 
desenvolupar-se 
conjuntament 

I.U. DE MATERIALS 

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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