CONSELL DE GOVERN DE 24 DE NOVEMBRE DE 2016
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME
INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇAO,
CIENCIA E
TECNOLOGIA DO PARA
(CAMPUS BELEM)
(BRASIL)

NORTHWESTERN
STATE UNIVERSITY
(ESTATS UNITS
D’AMÈRICA)

UNIVERSITAT
COOPERATIVA DE
COLÒMBIA (BOGOTÁ)
(COLÒMBIA)

Marc

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Marc

Establir les bases per a
la realització en comú
d'activitats de
divulgació, de formació
i de recerca que
redunden en benefici
d'ambdues parts

José Daniel Gómez
DEPT. GEOGRAFIA
HUMANA (FACULTAT
DE FILOSOFIA I
LLETRES)

Doble titulació

Establir un Programa
Interuniversitari entre
la UA i la Northwestern
State University, de
doble titulació en el
Grau d'Administració i
Direcció d'Empreses

FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

Marc

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

José Daniel Gómez
DEPT. GEOGRAFIA
HUMANA (FACULTAT
DE FILOSOFIA I
LLETRES)

VIGÈNCIA
3 anys i podrà ser
renovat mitjançant
acord entre les parts.
Podrà ser rescindit per
les parts amb una
antelació mínima de 30
dias a la data en què
es vulga finalitzar
5 anys, llevat de
denúncia de qualsevol
de les parts
comunicada per escrit
amb una antelació
mínima de 6 mesos
abans de la seua
terminació. L'acord
serà revisat en el seu
últim any i podrà ser
prorrogat per escrit
3 anys, es podrà
prorrogar tàcitament
per períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
que haurà d'efectuarse amb 3 mesos
d'antelació
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ORGANISME

UNIVERSITAT DE XILE,
UCHILE (XILE)

UNIVERSITAT PARÍS
DESCARTES (FRANÇA)

UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO DE
JANEIRO (BRASIL)

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Addenda (al conveni
signat 08/07/2014)

Específic

MATÈRIA

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Cotutela de tesi
doctoral

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

I.U. AIGUA I CIÈNCIES
AMBIENTALS

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

Cotutela de tesi
doctoral

Ampliar el termini per
a la terminació de la
tesi de l'alumna

Marina Aragón
DEPT. FILOLOGIES
INTEGRADES
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

Fins a la presentació
de la tesi

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

Des de la seua
signatura, renovable
tàcitament per un
màxim de 60 mesos
llevat de denúncia
expressa de qualsevol
de les parts amb
almenys 6 mesos
d'antelació a la data de
la seua rescissió

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

OBJECTE

Acordar els termes per
a l'intercanvi
d'estudiants de grau
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ORGANISME

UNIVERSIDADE DO
VALE DO ITAJAI,
UNIVALI (BRASIL)

UNIVERSITY STUDIES
ABROAD CONSORTIUM
(USAC) (ESTATS
UNITS DAMÈRICA)

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

Específic

Doble titulació

Específic

Altra matèria

OBJECTE
L'establiment d'un
Programa
Interuniversitari entre
la UA i la Universitat
Do Val d'Itajaí, de
doble titulació en el
Grau de Criminologia
Col·laborar en la
mobilitat internacional
i el desenvolupament
d'activitats
acadèmiques i
culturals per part
d'estudiants estrangers
i personal d'USAC en la
Universitat d'Alacant

INICIATIVA

FACULTAT DE DRET

VICERECTORAT
PLANIFICACIÓ
ECONÒMICA

VIGÈNCIA
5 anys, prorrogable
tàcitament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
que haurà d'efectuarse amb 6 mesos
d'antelació
4 anys. Es considerarà
tàcitament perllongada
per períodes d'1 any,
llevat de denúncia
expressa per alguna de
les parts que haurà
d'avisar amb una
antelació de 6 mesos

Esther Algarra Prats
Secretaria General

Alacant, 23 de novembre de 2016.
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