
 
 

1 

CONSELL DE GOVERN DE 24 DE JULIOL DE 2015 

 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARÍA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJETIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CEGEP EDOUARD-
MONTPETIT (CANADA) 

Marc Marc 

Establir vies per a la 
realització en comú 
d'activitats de 
divulgació, de formació 

i de recerca que 
redunden en benefici 
de les dues parts 

VICERECTORAT 
D’INVEST., DESENVOL. 

I INNOV. 

3 anys renovables 
tàcitament per 
períodes iguals. No 

obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar-ho, 
comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual 

pretenga donar-se per 
finalitzat 

FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA JUAN 
N. CORPAS 
(COLÒMBIA) 

Marc Marc 

Establir les bases a 
través de les quals 
ambdues institucions 
estrenyeran les seues 

relacions mijançant 
posteriors convenis 
específics 

FACULTAT 
D’EDUCACIÓ 

5 anys, prorrogable 
automàticament per 
períodes d'igual 

durada, llevat de 
denúncia de qualsevol 
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 OBJETIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

MURRAY STATE 
UNIVERSITY (ESTATS 
UNITS D’AMÈRICA) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat 
i/o PAS 

Acordar els termes per 
a l'intercanvi dels 
estudiants de grau 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

4 anys, renovables 
tàcitament per 

períodes d'1 any, llevat 

de denúncia de 
qualsevol de les parts, 
que haurà de 
comunicar-ho amb una 
antelació mínima de 12 
mesos 

OTTO-FRIEDRICH 

UNIVERSITAT 
BAMBERG (ALEMANYA) 

Marc Marc 

Establir les bases a 
través de les quals 
ambdues institucions 

estrenyeran les seues 
relacions mijançant 
posteriors convenis 

específics 

VICERECTORAT 

D’INVEST., DESENVOL. 
I INNOV. 

3 anys renovables 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 

denunciar-ho, 

comunicant-ho per 
escrit amb almenys 3 
mesos d'antelació a la 
data en la qual 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

OTTO-FRIEDRICH 
UNIVERSITAT 
BAMBERG (ALEMANYA) 

Específic Una altra matèria 

La constitució d'una 
Unitat Mixta de 
Recerca denominada 
'Centre Internacional 
de Recerca sobre 

Estudis Ibèrics' 

VICERECTORAT 
D’INVEST., DESENVOL. 
I INNOV. 

Fins a la resolució o 
extinció del mateix 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJETIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

OTTO-FRIEDRICH 
UNIVERSITAT 
BAMBERG (ALEMANYA) 

Específic 
Cotutela de tesi 

doctoral 

La defensa de tesi 
doctoral en règim de 
cotutela 

VICERECTORAT 
D’INVEST., DESENVOL. 
I INNOV. 

5 anys, prorrogable 
tàcitament per 

períodes d'igual 

durada, llevat de 
denúncia 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 
AUTÒNOMA DE 
L’ESTAT DE HIDALGO 

(MÈXIC) 

Addenda (al conveni 
signat 09/04/2013) 

Modificació del 
clausulat 

Modificar les clàusules 
sisena i decimoprimera 
del conveni de cotutela 

signat el 9 d'abril de 

2013 

CENTRE 
IBEROAMERICÀ DE LA 
BIODIVERSITAT, 

CIBIO 

La del conveni 

UNIVERSIDADE DO 
SUL DE SANTA 
CATARINA, UNISUL 
(BRASIL) 

Marc Marc 

Promoure la 
cooperació entre 
ambdues institucions, 
en àrees de mutu 

interès 

Francisco Yus DEPT. 
FILOLOGIA ANGLESA 
(FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES) 

5 anys. Prorrogable 
per acord exprés de les 
parts 

WEBER STATE 
UNIVERSITY (ESTATS 
UNITS D’AMÈRICA) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat 
i/o PAS 

Acordar els termes per 
a l'intercanvi dels 
estudiants de grau 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

Des del curs acadèmic 
2016-2017 i estarà 
vigent per un període 
de 4 anys. Podrà 

renovar-se per acord 

exprés 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretària General 

 

 
Alacant, 22 de juliol de 2015 


