
 

 

   
  

 

CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

  

 

 

CONSELL DE GOVERN DE 24 DE GENER DE 2020 
 

   

  
 

1 
 

 
 

ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

LAMAR UNIVERSITY 
(ESTATS UNITS 
D’AMÈRICA) 
Exp. 2019CON141161 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Intercanvi de 
professorat, 
alumnat i/o PAS 

L’intercanvi d’estudiants i 
professors amb Lamar University 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys. 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.  
Si una de les parts volguera posar 
fi al conveni, haurà de notificar-ho 
amb una antelació mínima de 6 
mesos a la data en què pretenga 
donar-se per finalitzat 

LYCEUM OF THE 
PHILIPPINES 
UNIVERSITY - 
BATANGAS (FILIPINES) 
Exp. 2019CON141598 

CONVENI MARC  

Establir les bases a través de les 
quals totes dues institucions 
estrenyeran les seues relacions 
mitjançant posteriors convenis 
específics 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

Des del moment de la seua 
signatura i tindrà una vigència 
d’un (1) any, 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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UNIVERSIDADE DO VAL 
DO ITAJAI, UNIVALI 
(BRASIL) 
Exp. 2020CON003158 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Intercanvi de 
professorat, 
alumnat i/o PAS 

Intercanvi d’estudiants del Grau 
en Relacions Internacionals entre 
la UA i la Universidade de do Val 
do Itajaí - UNIVALI- Brasil 

FACULTAT DE DRET 

4 anys des de la signatura del 
conveni, les parts podran, en 
qualsevol moment abans de la 
finalització del termini anterior, 
acordar unànimement i expressa 
la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals.  
Si una de les dues parts volguera 
posar fi al conveni en qualsevol 
moment, haurà de notificar-ho a 
l’altra part amb una antelació 
mínima de 12 mesos a la data en 
què pretenga donar-se per 
finalitzat.  

UNIVERSITE DE 
BRETAGNE 
OCCIDENTALE (FRANÇA) 
Exp. 2019CON126810 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Cotutela de tesi 
doctoral 

Conveni per a la realització i 
defensa de tesi doctoral en règim 
de cotutela Internacional entre la 
UA i la Université de Bretagne 
Occidentale (Brest, França) 

TOLOSA IGUALADA, 
MIGUEL. DEPT. 
TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ 
(FACULTAT FILOSOFIA I 
LLETRES) 

3 anys, des de la data d’inscripció 
de la tesi en la UBO: octubre 
2019. 
En cas de necessitat aquesta 
duració es podrà prolongar 
d’acord amb la legislació vigent en 
cadascuna de les institucions. 

UNIVERSITY OF MAINE 
FARMINGTON (ESTATS 
UNITS D’AMÈRICA) 
EXP. 2020CON001911 

CONVENI MARC  

Crear un espai de col·laboració 
comuna entre les dues 
institucions que posteriorment es 
concretaran en accions 
determinades a través de la 
signatura de convenis específics 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys, prorrogable 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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UNIVERSITY OF MAINE 
FARMINGTON (ESTATS 
UNITS D’AMÈRICA) 
EXP. 2020CON001932 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Intercanvi de 
professorat, 
alumnat i/o PAS 

Afavorir la mobilitat internacional 
entre la UA i la Universitat de 
Maine, Farmington (EUA), pel 
que fa a l’intercanvi d’estudiants 
de grau i professorat 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys, des de la signatura del 
conveni, les parts podran, en 
qualsevol moment abans de la 
finalització del termini anterior, 
acordar unànimement i expressa 
la pròrroga d’aquest per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. Si una de les parts 
volguera posar fi al conveni en 
qualsevol moment, haurà de 
notificar-ho a l’altra part amb una 
antelació mínima de 12 mesos a 
la data en què pretenga donar-se 
per finalitzat 
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