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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

COL·LEGI 
D’ECONOMISTES DE 
PICHINCHA (Equador) 
Exp. 2021CON024035 

CONVENI 
MARC 

 Conveni marc amb el 
Col·legi d’Economistes de 
Pichincha de la República 
d’Equador  

IU D’INVESTIGACIÓ 
D’ESTUDIS SOCIALS 
D’AMERICA LLATINA 

Entrarà en vigor en el moment de la signatura i 
tindrà una vigència de tres (3) anys, 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. 

UNIVERSITAT AUSTRAL 
DE XILE (XILE) 
Exp. 2020CON213898 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Cotutela de 
tesi doctoral 

Direcció de tesis doctorals 
en règim de cotutela 

GONZALEZ LAGIER, JOSE 
DANIEL. DEPT. FILOSOFIA 
DEL DRET I DRET 
INTERNACIONAL (FACULTAT 
DRET) 

4 anys, des de la data de la signatura. En 
qualsevol moment 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. 
No obstant això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, si ho comunica per escrit a 
l’altra part amb almenys 6 mesos d’antelació a la 
data en la qual pretenga donar-se per finalitzat  
 

UNIVERSITAT CENTRAL 
D’EQUADOR, UCE 
(Equador) 
Exp. 2020CON101237 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 29/9/2014) 

Modificació de 
les clàusules 

Addenda al conveni específic 
de tutorització de 
doctorands en doctorat en 
Informàtica, vigent amb la 
Universitat Central 
d’Equador. 
L’objectiu és adaptar a les 
restriccions de mobilitat el 
format dels seminaris i 
tutories que es puguen 
oferir als alumnes per part 
dels tutors. De manera que 
mentre duren aquestes 
restriccions es faran de 
manera virtual 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

30/09/2021  
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UNIVERSITAT CENTRAL 
D’EQUADOR, UCE 
(Equador) 
Exp. 2020CON205666 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 8/2/2017) 

Modificació de 
les clàusules 

Addenda al Conveni 
Específic de Col·laboració 
Acadèmica i Científica 
Internacional subscrit el 8 
de febrer del 2017, entre la 
Universitat d’Alacant 
d’Espanya i la Universitat 
Central d’Equador per al 
desenvolupament dels 
Programes de Doctorat en 
Investigació Educativa, 
Informàtica i Filosofia i 
Lletres amb la Universitat 
Central d’Equador (UCE) 
 

IU D’INVESTIGACIÓ 
D’ESTUDIS SOCIALS 
D’AMERICA LLATINA 

30/09/2021 

UNIVERSITAT CENTRAL 
D’EQUADOR, UCE 
(Equador) 
Exp. 2020CON206567 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 7/3/2018) 

Modificació de 
les clàusules 

Addenda al conveni UA-UCE-
2017 sobre Doctorat en 
Investigació Educativa, per 
a fer activitats presencials 
de manera on-line, mentre 
dure la situació pandèmica 
 

CASTEJÓN COSTA, JUAN 
LUIS. DEPT. PSICOLOGIA 
EVOLUTIVA I DIDÀCTICA 
(FACULTAT D’EDUCACIÓ) 

30/09/2021 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO GRANDE DO SUL 
(BRASIL) 
Exp. 2021CON023408 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Intercanvi de 
professorat, 
alumnat i/o 
PAS 

Renovació del conveni 
específic d’intercanvi 
d’estudiants signat entre la 
UA i la Universidade do Rio 
Grande do Sul el 
16/09/2016, pel qual 
estudiants de les dues 
institucions poden cursar 
matèries en la universitat de 
destinació que siguen 
reconegudes en la 
universitat d’origen.  
 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS I 
COOPERACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 

4 anys, des de la data de la signatura, les parts 
podran, en qualsevol moment abans de la 
finalització del termini anterior, acordar la 
pròrroga d’aquest per un període de fins a 4 anys 
addicionals, unànimement i de manera expressa  
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UNIVERSITY OF 
POLITECNICO DI BARI 
(ITÀLIA) 
Exp. 2021CON014993 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Cotutela de 
tesi doctoral 

Cotutela internacional de 
tesis doctorals amb el 
Politecnico di Bari (Itàlia) 

IVORRA CHORRO, 
SALVADOR. DEPT. 
ENGINYERIA CIVIL (ESCOLA 
POLITECNICA SUPERIOR) 

4 anys, des de la data de la signatura, les parts 
podran, en qualsevol moment abans de la 
finalització del termini anterior, acordar la 
pròrroga d’aquest per un període de fins a 4 anys 
addicionals 

 

 
 
Esther Algarra Prats 
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Alacant, 22 de febrer del 2021 

 

 


