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CONSELL DE GOVERN DE 23 D'OCTUBRE DE 2013 

 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CENTRO DE ESTUDIOS 
FRANCISCO GRACIA 
CALDERON (PERU) 

Marc Marc 

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

posteriors convenis 
específics. 

José Asensi DEP. 
ESTUDIS JURÍDICS DE 

L'ESTAT (FACULTAT DE 

DRET) 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar-lo 

comunicant-ho per 

escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual 
pretenga donar-se per 
finalitzat. 

ÉCOLE DES HAUTES 
ÉTUDES 
COMMERCIALES 
(ALGÈRIA) 

Marc Marc 

Establir les bases a 
través de les quals, les 

dues institucions 
reforçaran les seues 
relacions mitjançant 

posteriors convenis 
específics. 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

3 anys, que es 
prorrogaran tàcitament 
per períodes de la 
mateixa durada, llevat 
de denúncia de 
qualsevol de les parts, 

feta amb 3 mesos 
d'antelació. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ÉCOLE DES HAUTES 
ÉTUDES 

COMMERCIALES 
(ALGÈRIA) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat o 
PAS 

Establir les condicions 
per a l'intercanvi de  

professorat i 
estudiants de grau 

VICERECTORAT DE 

REL. INTERNACIONALS 

Des del curs 
2013/2014, amb una 

vigència de 4 anys, 
que es renovaran 
tàcitament per 

períodes d'1 any, llevat 
de denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb una antelació 
mínima de 12 mesos. 

FOUNDRY RESEARCH 
INSTITUT (POLÒNIA) 

Marc Marc 

Establir les bases, a 

través de les quals les  
dues institucions 
reforçaran les seues 
relacions mitjançant 
posteriors convenis 

específics. 

INSTITUT 
UNIVERSITARI DE 
MATERIALS 

3 anys, que es 
prorrogaran tàcitament 

per períodes de la 
mateixa durada, llevat 
de denúncia de 
qualsevol de les parts, 
que haurà de 

comunicar-ho amb 3 
mesos d'antelació. 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO Y DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
MONTERREY, CAMPUS 

QUERETERO (MÈXIC) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat o 
PAS 

Establir les condicions 
per a l'intercanvi 
d'estudiants de grau. 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

Des del curs acadèmic 
2013-2014. Estarà 
vigent durant 4 anys, i 

es renovarà tàcitament 
per períodes d'1 any, 
llevat de denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb una antelació 
mínima de 12 mesos. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

JEJU NATIONAL 
UNIVERSITY (COREA 

DEL SUD) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat o 

PAS 

Acordar els termes per 
a l'intercanvi  

d'estudiants de grau 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

Des del curs 2013-
2014. Tindrà una 

vigència de 4 anys i es 
renovarà tàcitament 
per períodes d'1 any, 

llevat de denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb una antelació 
mínima de 12 mesos. 

MORAVIAN COLLEGE 

(EUA) 
Específic 

Intercanvi de 

professorat, alumnat o 
PAS 

Acordar els termes per 

a l'intercanvi  
d'estudiants de grau 

VICERECTORAT DE 

REL. INTERNACIONALS 

5 anys; es renovarà 

automàticament cada 
any, llevat de 

notificació de qualsevol 
de les parts amb 6 
mesos d'antelació. 

 

 
Aránzazu Calzada González 
Secretària general 
 
 
 

Alacant, 21 d'octubre de 2013 


