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CONSELL DE GOVERN DE 23 DE MARÇ DE 2017 
 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CONSELL SUPERIOR 
D’INVESTIGACIONS 
CIENTÍFIQUES, CSIC; 
UNIVERSITAT 
COMPLUTENSE DE 
MADRID; 
UNIVERSITAT DE 
CASTELLA LA MANXA; 
UNIVERSITAT DE 
OVIEDO; 
UNIVERSITAT DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA; 
UNIVERSITAT DE 
SEVILLA; 
UNIVERSITAT DE 
SARAGOSSA; 
UNIVERSITAT PAÍS 
BASC/EUSKAL 
HERRIKO 
UNIBERSITATEA; 
UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE 
BARCELONA; 
UNIVERSITAT DE 
VALENCIA; 
UNIVERSITAT JAUME 
I; UNIVERSITY OF 
YORK (REGNE UNIT) 

Addenda (al conveni 
signat 29/05/2014) Adhesió 

Incorporar a la Xarxa 
el grup de Química 
Organometálica i 
Catáisis homogènia del 
Departament de 
Química Orgànica i 
Inorgànica de la 
Universitat Jaume I de 
Castelló 

VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

La mateixa del Conveni 
(Fins al 31/12/2014, 
es prorrogarà 
automàticament per 
períodes anuals, llevat 
de denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb anterioritat al seu 
venciment o el de les 
seues pròrrogues) 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

COUNCIL OF 
INTERNATIONAL 
EDUCATIONAL 
EXCHANGE, CIEE 
(ESTATS UNITS 
D’AMÈRICA) 

Específic Altra matèria 

Col·laborar en la 
mobilitat internacional 
i el desenvolupament 
d'activitats 
acadèmiques i 
culturals per part 
d'estudiants estrangers 
i personal de CIEE en 
la UA 

VICERECTORAT DE 
PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

4 anys, es prorrogarà 
tàcitament per 
períodes d'1 any, llevat 
de denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb un preavís de 6 
mesos 

UNIVERSITAT 
BOLIVIANA, CEUB 
(BOLIVIA) 

Marc 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 

INSTITUT 
UNIVERSITARI 
D'ESTUDIS SOCIALS 
D'AMERICA LLATINA 

4 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el Conveni, i  
ho comunicarà per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en què es 
pretenga finalitzar 

UNIVERSITAT DE 
LEEDS (REGNE 
UNIDO) 

Específic Cotutela de tesi 
doctoral 

Establir la condicions 
generals de 
col·laboració 
institucional per al 
desenvolupament de 
tesis doctorals en 
règim de cotutela 
internacional 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

5 anys, prorrogables 
automàticament per 
períodes d'igual 
durada, llevat de 
denúncia prèvia per 
una de les parts, 
formulada amb 
almenys 6 mesos 
d'antelació a l'expiració 
del termini inicial o 
qualsevol de les seues 
pròrrogues successives 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT D’ORAN 
1 - AHMED BENBELLA 
(ALGÈRIA) 

Específic Cotutela de tesi 
doctoral 

Establir les condicions 
generals de 
col·laboració 
institucional per al 
desenvolupament de 
tesis doctorals en 
règim de cotutela 
internacional 

Pedro Mogorrón DEPT. 
TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ 
(FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES) 

5 anys, prorrogables 
automàticament per 
períodes d'igual 
durada, llevat de 
denúncia prèvia d'una 
de les parts, formulada 
amb , almenys, 6 
mesos d'antelació a 
l'expiració del termini 
inicial o qualsevol de 
les seues pròrrogues 
successives 

UNIVERSITAT DE 
SIDNEY (AUSTRÀLIA) Específic Cotutela de tesi 

doctoral 

Establir les condicions 
generals de 
col·laboració 
institucional per al 
desenvolupament de 
tesis doctorals en 
règim de cotutela 
internacional 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

5 anys, prorrogables 
automàticament per 
períodes d'igual 
durada, llevat de 
denúncia prèvia d'una 
de les parts, formulada 
amb , almenys, 6 
mesos d'antelació a 
l'expiració del termini 
inicial o qualsevol de 
les seues pròrrogues 
successives 

UNIVERSIDADE DO 
VALE DO ITAJAI, 
UNIVALI (BRASIL) 

Addenda (al conveni 
signat 01/07/2013) 

Modificació del 
clausulat 

Concretar el conveni 
específic per a 
defenses de tesis de 
doctorat en règim de 
cotutela internacional 
de l'Àrea de Ciències 
Jurídiques signat l'1 de 
juliol de 2013 

FACULTAT DE DRET 

La mateixa del Conveni 
( 5 anys, prorrogables 
automàticament per 
períodes d'igual 
durada, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts amb 
almenys 6 mesos 
d'antelació) 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSIDADE DO 
VALE DO ITAJAI, 
UNIVALI (BRASIL) 

Específic Altra matèria 

La realització de 
seminaris dirigits a 
alumnes de postgrau 
d'UNIVALI 

I.U. AIGUA I CIÈNCIES 
AMBIENTALS 

5 anys des de la seua 
signatura. Serà 
renovable per acord 
exprés, amb un 
període mínim de 
preavís de 2 mesos 
abans de la finalització 
del present conveni 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
 
 
Alacant, 22 de març de 2017. 


