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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

HEALTHIUM-
HEALTHCARE 
PROGRAMARI 
SOLUTIONS, SA 
Exp. 2019CON056221 

CONVENI ESPECIFIC Una altra matèria 

Posar a la disposició de la 
comunitat acadèmica implicada en 
el grau de Nutrició Humana i 
Dietètica de la UA, el programari  
que permeta la gestió  
professional i divulgació científica 
en l’àrea de  l’alimentació humana 
i dietètica; de manera que 
redunden en benefici de lesl dues 
parts  

HURTADO SANCHEZ, 
JOSE ANTONIO  
FACULTAT CIÈNCIES 
DE LA SALUT 

 
1 any des de la data de 
signatura. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit amb 
almenys 1 mes d’antelació a 
la data en què pretenga 
donar-se per finalitzat 
 

INSTITUT NACIONAL DE 
PESCA (Equador) 
Exp. 2019CON113805 

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 totes dues parts 

SANZ LÁZARO, 
CARLOS. DEPT. 
ECOLOGIA (FACULTAT 
CIÈNCIES) 

 
3 anys des de la data de 
signatura, que es prorrogarà 
tàcitament per períodes 
d’igual duració. No obstant 
això, qualsevol de les parts 
podrà finalitzar el conveni, si 
ho comunica per escrit amb 
almenys 2 mesos d’antelació 
a la data en què pretenga 
donar-se per finalitzat. Podrà, 
així mateix, ser anul·lat, 
modificat o ampliat per acord 
de les parts 
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UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA BENITO 
JUAREZ D’OAXACA 
(MÈXIC) 
Exp. 2019CON126294 

CONVENI MARC  

Establir un marc de col·laboració 
entre les dues institucions per a 
desenvolupar acords específics en 
l’àmbit de la docència, la 
investigació i les activitats 
culturals 

CAMPUS 
IBEROAMERICÀ 

 
3 anys des de la signatura del 
conveni, 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. 

UNIVERSITAT DE 
COLIMA (MÈXIC) 
Exp. 2019CON120666 

CONVENI ESPECIFIC Cotutela de tesi 
doctoral 

Conveni de col·laboració per al 
desenvolupament de tesis 
doctorals en règim de cotutela 
internacional, entre la Universitat 
d’Alacant i la Universitat de Colima 
- Mèxic 

PEREYRA ZAMORA, 
PAMELA ELIANA. DEPT. 
INFERMERIA 
COMUNITÀRIA, 
MEDICINA PREVENTIVA 
I SALUT PÚBLICA I 
HISTÒRIA DE LA 
CIÈNCIA (FACULTAT 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT) 

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

UNIVERSITAT 
D’O´HIGGINS (XILE) 
Exp. 2019CON129554 

CONVENI MARC  

Establir un marc de col·laboració 
entre les dues institucions per a 
desenvolupar acords específics en 
l’àmbit de la docència, la 
investigació i les activitats 
culturals 

 
VICERECTORAT DE 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL, INCLUSIÓ I 
IGUALTAT 

3 anys des de la data de 
signatura, 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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UNIVERSITAT D’OTTAWA 
(CANADÀ) 
Exp. 2019CON129501 

ADDENDA (al conveni 
marc signat el 
6/2/2015) 

Renovació de 
vigència.  

Renovació del conveni marc que 
pretén establir les bases a través 
de les quals les dues institucions 
estrenyeran les seues relacions 
mitjançant posteriors convenis 
específics 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

A partir de l’última data de la 
signatura de les dues parts, 
romandrà en vigor durant un 
període addicional de 4 anys, 
tret que alguna de les parts hi 
pose fi i ho notifique amb 6 
mesos d’antelació. 

UNIVERSITAT D’OTTAWA 
(CANADÀ) 
Exp. 2019CON129510 

ADDENDA (al conveni 
específic signat el 
4/2/2015) 

Intercanvi de 
professorat, 
alumnat i/o PAS 

Renovació del conveni d’intercanvi 
d’estudiants de grau signat entre 
la UA i la University of Ottawa al 
febrer de 2015, pel qual 
estudiants de les dues institucions 
poden cursar matèries en la 
universitat de destinació que 
siguen reconegudes en la 
universitat d’origen. 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

A partir de l’última data de la 
signatura de les dues parts, 
romandrà en vigor durant un 
període addicional de 4 anys, 
tret que alguna de les parts hi 
pose fi i ho notifique amb 6 
mesos d’antelació 

UNIVERSITAT ESTATAL 
DEL SUD DE MANABI 
(Equador) 
Exp. 2019CON108947 

CONVENI ESPECIFIC Una altra matèria 

Desenvolupar accions de 
cooperació entre les dues 
universitats, orientades a millorar 
el projecte "Components de la 
diversitat biològica emprats per 
les famílies manabites en la 
medicina natural i tradicional" 
sobre el qual la Universitat Estatal 
del Sud de Manabí està 
interessada perquè alguns dels 
seus docents titulars facen 
capacitacions emmarcades en el 
projecte esmentat. Aquestes 
accions formatives i d’investigació 
serien impartides per un professor 
del Departament d’Ecologia de la 
Universitat d’Alacant 

BONET JORNET, 
ANDRÉS. DEPT. 
ECOLOGIA (FACULTAT 
CIÈNCIES) 

2 anys des de la data de 
signatura, improrrogables 
automàticament. En qualsevol 
moment i abans de la 
finalització del termini 
anterior, les parts podran 
acordar expressament la seua 
modificació o pròrroga, si ho 
comuniquen amb una 
antelació mínima de 3 mesos. 
No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el 
conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 3 mesos 
d’antelació a la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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UNIVERSITAT NACIONAL 
(COSTA RICA) 
Exp. 2019CON113397 

CONVENI MARC 

 

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

FRANCO AIXELA, 
JAVIER. DEPT. 
TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ 
(FACULTAT FILOSOFIA 
I LLETRES) 

 
 
3 anys des de la data de 
signatura, 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 
 
 
 

UNIVERSIDADE DE 
CAXIAS DO SUL, UCS 
(BRASIL) 
Exp. 2019CON102123 

CONVENI MARC  

L’establiment d’una relació de 
cooperació tècnica, científica i 
cultural, mitjançant el 
desenvolupament d’activitats 
d’ensenyament, investigació i 
extensió en àrees d’interès mutu 

IU DE L’AIGUA I 
CIÈNCIES AMBIENTALS 

 
 
 
4 anys des de la data de 
signatura, 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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UNIVERSITE D’AIX-
MARSEILLE (FRANÇA) 
Exp. 2019CON131180 
 

ADDENDA (al conveni 
signat el 22/06/2016 

Cotutela de tesi 
doctoral  

Prorrogar la vigència del conveni 
de cotutela de tesi doctoral signat 
el 22/06/2016, entre la Universitat 
d’Alacant i la U. D’Aix-Marseille 
 

 
ALBEROLA ROMÀ, 
ARMANDO 
DEPT. HIST. MEDIEVAL, 
HIST. MODERNA I 
CIÈNCIES I TÈCNIQUES 
HISTORIOGRÀFIQUES 
 
 

Curs 2019-20 

 

 
 
Esther Algarra Prats 

 

 
Secretària general 

 

 
 
 
 
 
 
Alacant, 19 de novembre del 2019 

 

 
 


