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ENTITAT TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CABILDO NASA DEL 
MUNICIPI DE CALI 
(COLÒMBIA) 
Exp. 2020CON016390 

CONVENI MARC  

Conveni marc de col·laboració 
entre UA i el Cabildo NASA de 
municipi de Cali - Colòmbia 
(Entitat de Dret Públic especial 
Indígena) 
 
 

IU D’INVESTIGACIÓ 
D’ESTUDIS SOCIALS 
D’AMÈRICA LLATINA 

3 anys des de la signatura, 
renovable tàcitament per períodes 
iguals 

CHESTNUT HILL 
COLLEGE (ESTATS 
UNITS D’AMÈRICA) 
Exp. 2020CON013010 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 29/1/2015) 

Renovació de 
vigència 

Renovació de la vigència del 
conveni signat entre la UA i 
Chestnut Hill College (EUA) al 
gener de 2015 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys, a partir de l’última data de 
la signatura de les dues parts. 
Qualsevol de les parts pot 
notificar per escrit a l’altra part la 
finalització del conveni, amb 6 
mesos d’antelació 

MINISTERI D’EDUCACIÓ 
SUPERIOR DE LA 
REPÚBLICA DE CUBA 
(CUBA) 
Exp. 2020CON010677 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Cotutela de tesi 
doctoral 

Establir les condicions generals 
de col·laboració institucional 
entre totes dues institucions per 
al desenvolupament de tesis 
doctorals en règim de cotutela 
internacional. En particular, tesis 
doctorals vinculades als 
programes de doctorat 
d’informàtica 

IU D’INVESTIGACIÓ 
INFORMÀTICA 

4 anys. Les parts poden en 
qualsevol moment abans de la 
finalització del termini anterior, 
acordar expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 
4 anys addicionals. 
Si una de les parts volguera posar 
fi al conveni, haurà de comunicar-
ho amb una antelació mínima de 6 
mesos a la data en què pretenga 
donar-se per finalitzat 
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UNIVERSITAT D’ORIENT 
(CUBA) 
Exp. 2020CON014835 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Cotutela de tesi 
doctoral 

Cotutela internacional de tesi de 
doctorat de tema ambiental, 
entre el programa de doctorat en 
Conservació i Restauració 
d’Ecosistemes de la UA i el de 
Ciències Ambientals de la 
Universitat d’Orient (Santiago de 
Cuba) 

LÓPEZ IBORRA, GERMÁN 
MANUEL. DEPT. 
ECOLOGIA (FACULTAT DE 
CIÈNCIES) 

4 anys. Les parts poden en 
qualsevol moment abans de la 
finalització del termini anterior, 
acordar expressament la pròrroga 
d’aquest per un període de fins a 
4 anys addicionals. 
Si una de les parts volguera posar 
fi al conveni, haurà de comunicar-
ho amb una antelació mínima de 6 
mesos a la data en què pretenga 
donar-se per finalitzat 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO PAULO 
- UNIFESP (BRASIL) 
Exp. 2019CON141622 

CONVENI MARC  

Acord marc de col·laboració per a 
promoure cotuteles de tesis 
doctorals, mobilitat estudiants i 
professorat dels respectius 
programes de doctorat i facilitar 
doctorands amb doble titulació 

FACULTAT DE CIÈNCIES 
DE LA SALUT 

Entrarà en vigor en el moment de 
la signatura d’aquest i tindrà una 
vigència de tres (3) anys, que es 
prorrogarà tàcitament per 
períodes d’igual duració, excepte 
denúncia per escrit de qualsevol 
de les parts, que haurà de fer-se 
amb 3 mesos d’antelació 
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Alacant, 17 de febrer de 2020 

 

 


