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CONSELL DE GOVERN DE 20 DE GENER DE 2016 

 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

DIRECCIÓ REGIONAL 

D’EDUCACIÓ DE 
APURIMAC (PERÚ) 
 

FUNDACIÓ ENTRETOTS 
 
FUNDACIÓ METGE 
OFTALMOLÒGIC 
SAGRAT COR DE 
JESÚS D’ABANCAY 

(PERÚ) 
 

FUNDACIÓ ONCE PER 
A AMÈRICA LLATINA 
(FOAL) 

Específic Altra matèria 

Detecció de problemes 

visuals dels escolars de 
la Regió d'Apurímac a 
Perú 

Diana Gil DEPT. 
INFERMERIA 

COMUNITÀRIA, 
MEDICINA 
PREVENTIVA I SALUT 
PÚBLICA 

Un any, renovable 
tàcitament per 

períodes iguals. Podrà 
ser anul·lat, modificat 
o ampliat per acord de 
les parts 

MINISTERI 
D’EDUCACIÓ 
SUPERIOR DE LA 
REPÚBLICA DE CUBA 

(CUBA) 

Marc Marc 

Formalitzar i donar 

continuïtat a la 
col·laboració entre la 
Universitat d'Alacant i 
el Ministeri d'Educació 
Superior de Cuba i la 
xarxa d'universitats i 
centres de recerca que 

ho integren, la que 

podrà desenvolupar-se 
en tots els camps i les 
matèries d'interès 
comú que s'acorden 

SECRETARIA GENERAL 
5 anys, serà renovable 
per acord exprés de les 
parts 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

MOSCOW STATE 
UNIVERSITY OF 
MECHANICAL 

ENGINEERING ,MAMI 
(RÚSSIA) 

Marc Marc 

Establir les bases a 
través de les quals 
estrenyeran les seues 
relacions mitjançant 

posteriors convenis 
específics 

I.U. AIGUA I CIÈNCIES 
AMBIENTALS 

3 anys, prorrogables 
tàcitament per 

períodes d'igual 
durada, llevat de 
denúncia per escrit de 

qualsevol de les parts, 
que haurà d'efectuar-
se amb 3 mesos 
d'antelació 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSITAT 
CATÒLICA DE XILE 
(XILE) 

Marc Marc 

Establir les bases a 

través de les quals 
estrenyeran les seues 
relacions mitjançant 
posteriors convenis 
específics 

FACULTAT DE DRET 

3 anys, prorrogables 
tàcitament per 
períodes d'igual 
durada, llevat de 
denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts, 

que haurà d'efectuar-
se amb 3 mesos 

d'antelació 

QAFQAZ UNIVERSITY 
(AZERBAIDJAN) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat 

i/o PAS 

Acordar els termes per 
a l'intercanvi 

d'estudiants de grau 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 

INTERNACIONALS 

4 anys des del curs 
acadèmic 2015/16. 

Finalitzat aquest 
període, es considerarà 
táctitamente renovat 
per períodes d'1 any. 
Per a finalitzar l'acord, 
s'haurà d'informar amb 
un mínim de 12 mesos 

d'antelació 

THE GEORGIAN 

TECHNICAL 
UNIVERSITY 
(GEÒRGIA) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat 
i/o PAS 

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

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys des del curs 
acadèmic 2015/16. 
Finalitzat aquest 
període, es considerarà 

táctitamente renovat 
per períodes d'1 any. 
Per a finalitzar l'acord, 
s'haurà d'informar amb 
un mínim de 12 mesos 
d'antelació 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
ANAHUAC MÈXIC 
NORD (MÈXIC) 

Addenda (al conveni 
signat 28/11/2014) 

Altra matèria 

Concretar una acció 
específica d'intercanvi 

d'alumnat i professorat 
de Doctorat, segons 
l'acordat en el conveni 

Específic, que es durà 
a terme amb la 
impartició d'un 
seminari 

d'especialització en 
Turisme, per part de 
l'Institut Univ. de 
Recerques Turístiques 
de la UA 

INSTITUT 
UNIVERSITARI DE 
RECERQUES 
TURÍSTIQUES 

La del seminari 

UNIVERSITAT DE 

BELGRAD (SÈRBIA) 
Marc Marc 

Establir les bases a 

través de les quals 
estrenyeran les seues 

relacions mitjançant 
posteriors convenis 
específics 

VICERECTORAT DE 

RELACIONS 

INTERNACIONALS 

5 anys, llevat de 

denúncia de qualsevol 
de les parts amb un 

preavís de 6 mesos, 
amb la possibilitat de 
prorrogar-se per escrit 

UNIVERSITAT ROMA 3 
(ITÀLIA) 

Específic 
Cotutela de tesi 
doctoral 

Defensa de Tesi 
Doctoral en règim de 
Cotutela Internacional 

Jaime Molina DEPT. 
PREHISTÒRIA, 
ARQUEOLOGIA, HIST. 
ANTIGA, FILOL. 
GREGA I FILOL. 

LLATINA 

5 anys, prorrogables 
automàticament per 
períodes d'igual 
durada, llevat de 
denúncia prèvia d'una 
de les parts, amb 
almenys, 6 mesos 

d'antelació a l'expiració 

del termini inicial o 
successius 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT JEAN 
MOULIN LIÓ 3 

(FRANÇA) 

Marc Marc 

Establir les bases a 
través de les quals 
estrenyeran les seues 

relacions mitjançant 
posteriors convenis 
específics 

FACULTAT DE 

FILOSOFIA I LLETRES 

5 anys, prorrogable 
per acord exprés per 

períodes d'igual 
durada, almenys 6 
mesos abans del final 

de l'acord. Es podrà 
cancel·lar per les 
parts, amb 3 mesos 
d'antelació abans de la 

finalització 

UNIVERSITAT DE 

MISSOURI-COLÚMBIA 
(ESTATS UNITS 

D’AMÈRICA) 

Específic Altra matèria 

Organitzar 
conjuntament el curs 

d'estiu Summer 
Business Program en 

el Marc dels cursos 
d'estiu Rafael Altamira 

VICERECTORAT DE 

CULTURA, ESPORT I 
POLÍTICA 

LINGÜÍSTICA 

5 anys, amb l'opció de 
revisió de qualsevol de 
les condicions per a 
l'any següent abans 
del 15 de gener. Es 

renovarà 
automàticament per 

períodes successius d'1 
any llevat de denúncia 
per qualsevol de les 
parts amb 6 mesos 

d'antelació a l'expiració 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 

 

 
Alacant, 19 de gener de 2016 


