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CONSELL DE GOVERN DE 22 DE MARÇ DE 2018 
 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASTIKI MH 
KERDOSKOPIKH 
ETAIREIA FOUR 
ELEMENTS 
NGO (GRÈCIA) 
 
COVENTRY UNIVERSITY 
(REGNE UNIT) 
 
FUNDACIÓ UNIVERSIA 
INSTITUT TECNOLÒGIC I 
D'ESTUDIS SUPERIORS 
DE MONTERREY, ITESM 
(MÈXIC) 
  
UNIVERSITAT DE COLIMA 
(MÈXIC) 
 
UNIVERSITAT DE 
MAGALLANES, UMAG 
(XILE) 
 
UNIVERSITAT NACIONAL 
DE ROSARIO, UNR 
(ARGENTINA) 
 
UNIVERSITAT NACIONAL 
DEL LITORAL 
(ARGENTINA) 
  
UNIVERSITAT VINYA DEL 
MAR (XILE) 
 
UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI BOLOGNA 
(ITÀLIA) 

Específic Una altra matèria 

Crear la Xarxa 
Acadèmica 
Institucional 
"MUSE:PER UNA 
EDUCACION DE 
QUALITAT PER A 
ESTUDIANTS AMB 
DISCAPACITAT",  amb 
la finalitat de garantir 
la sustentabilitat dels 
canvis introduïts 
mitjançant el projecte 
MUSE i continuar amb 
el treball conjunt dels 
seus membres en la 
promoció d'una 
Educació Superior 
Inclusiva de qualitat 
para estudiants amb 
discapacitat 

VICERECTORAT 
D'ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable 
expressament per un 
altre període igual 
mitjançant acord 
escrit. No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
pot denunciar el 
conveni amb una 
comunicació escrita 
amb justificant de 
recepció amb 30 dies 
naturals d'antelació a 
la data en què es 
pretenga finalitzar 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CAMBRA DE COMERÇ I 
INDÚSTRIA DE PARIS 
(FRANÇA) 

Específic Denúncia Denunciar el conveni 
signat el 16/10/1998 

José Luis Arraez 
Llobregat. DEPT 
FILOLOGIES 
INTEGRADES  
(FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES) 

 

IMT SCHOOL FOR 
ADVANCED STUDIES 
LUCCA (ITÀLIA) 

Específic Cotutela de tesi 
doctoral 

Establir les condicions 
generals de 
col·laboració entre 
ambdues universitats 
per al 
desenvolupament de 
tesis doctorals en 
règim de cotutela 

Carmen Bevià Baeza 
DEPT. FONAMENTS DE 
L'ANÀLISI ECONÒMICA 
(FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS) 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 5 
anys,  prorrogables 
automaticamente per 
períodes d'igual 
durada. No obstant 
açò, qualsevol de les 
parts pot denunciar el 
conveni amb un 
comunicat per escrit 
amb almenys 6 mesos 
d'antelació a la data 
en què es pretenga 
finalitzar 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSITAT 
CATÒLICA DEL PERÚ, 
PUCP (PERÚ) 

Addenda (al conveni 
signat 26/03/2014) Renovació de vigència Renovar la vigència del 

conveni 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys a partir del 26 
de març de 2018 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT ADOLFO 
IBAÑEZ DE SANTIAGO 
DE XILE (XILE) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat 
i/o PAS 

Acordar els terminis  
per a l'intercanvi de  
estudiants de grau i  
personal docent i  
investigador 
 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. En qualsevol 
moment abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts 
podran acordar 
prorrogar l'acord per 
un nou període de fins 
a 4 anys addicionals. 
No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
pot denunciar el 
conveni i ho 
comunicarà amb 
almenys 12 mesos 
d'antelació a la data 
en què es pretenga 
finalitzar 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
ESTATAL DEL SUD DE 
MANABÍ (EQUADOR) 

Marc Marc 

Establir unes vies per 
a la realització en 
comú d'activitats de 
docència, 
d’investigació i 
d'activitats culturals 
que redunden en 
benefici d'ambdues 
parts 

Gabino Ponce Herrero 
DEPT. GEOGRAFIA 
HUMANA (FACULTAT 
DE FILOSOFIA I 
LLETRES) 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni i 
ho comunicarà per 
escrit amb 3 mesos 
d'antelació a la data 
en què es pretenga 
finalitzar 

UNIVERSITAT 
FEDERAL DE SANTA 
CATARINA, UFSC 
(BRASIL) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat 
i/o PAS 

Acordar els terminis  
per a l'intercanvi de  
estudiants de grau i  
personal docent i  
investigador 
 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 
anys. Abans d'acabar 
aquest període, l'acord 
podrà prorrogar-se per 
escrit. No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
pot denunciar el 
conveni i ho 
comunicarà per escrit 
anteriorment a la data 
en què es pretenga 
finalitzar 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT LA 
REPúBLICA, XILE 
(XILE) 

Marc Marc 

Establir unes vies per 
a la realització en 
comú d'activitats de 
docència, 
d’investigació i 
d'activitats culturals 
que redunden en 
benefici d'ambdues 
parts 

I.O. INV. ESTUDIS 
SOC. AMERICA 
LLATINA 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni i 
ho comunicarà per 
escrit amb almenys 3 
mesos d'antelació a la 
data en què es 
pretenga finalitzar 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
 
 
 
 
Alacant, 22 de març de 2018. 


