
 
 

 

CONSELL DE GOVERN DE 25 D'ABRIL DE 2013 

 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ 
MOÇAMBIQUESA PER 
A LA PROMOCIÓ DEL 
COOPERATIVISME 
MODERN 
(MOZAMBIQUE) 

Marc Marc 

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

i d'investigació que 
redunden en benefici 
de les dues parts. 

José Daniel Gómez 
DEP. GEOGRAFIA 
HUMANA (FACULTAT 

DE FILOSOFIA I 
LLETRES) 

5 anys, prorrogables 
tàcitament per 
períodes de la mateixa 
durada, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts, que 

s’haurà d'efectuar amb 
2 mesos d'antelació a 
la data en la qual es 
pretenga donar per 

finalitzat. 

CULTURAL 

EXPERIENCES ABROAD 
INC, CEA (ESTATS 
UNITS D'AMERICA) 

Específic Una altra matèria 

Establir el marc jurídic 
i les condicions per les 
quals es durà a terme 
la incorporació 
d'alumnes estrangers 
als cursos d'espanyol 
impartits pel CSI i a 

l'oferta acadèmica de 
la UA. 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

4 anys, que es 
prorrogaran tàcitament 
per períodes d'1 any, 
llevat de denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb 6 mesos 

d'antelació. 



 
 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

INSTITUT 
CATHOLIQUE 
D'ÉTUDES 
SUPÉRIEURES 

(FRANÇA) 

Específic Una altra matèria 
L'admissió d'estudiants 
visitants en la UA 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

Des del curs acadèmic 
2012-2013, amb una 
vigència de 5 anys. 

Finalitzat aquest 
període, el conveni 

s'entén prorrogat 
tàcitament per 
períodes d'1 any, 
excepte denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb 12 mesos 

d'antelació. 

UNIVERSITAT CAECE 
MAR DE PLATA 
(ARGENTINA) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat 
i/o PAS 

L'intercanvi d'alumnes 
VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

Entrarà en vigor en el 
curs 2012-2013 i 
tindrà una vigència de 

4 anys. Una vegada 
acabat aquest període, 

el conveni es 
considerarà renovat 
tàcitament per 
períodes d'1 any, llevat 
de denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb 12 mesos 

d'antelació. 

UNIVERSITAT DE 
L'ESTAT DE RIO DE 

JANEIRO (BRASIL) 

Marc Marc 

Establir les bases, a 

través de les quals les 
dues institucions 
reforçaran les seues 

relacions mitjançant 
posteriors convenis 
específics 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 

SALUT 

60 mesos, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts amb 6 
mesos d'antelació 
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CONVENI 
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UNIVERSITAT DE 
L'ESTUDI DE PALERM 
(ITALIA) 

Marc Marc 

Intercanviar 

experiències i personal 
en els camps de la 

docència, la 
investigació i la cultura 
en general, dins de les 
àrees en les quals 

compartisquen un 
interès manifest 

Manuel Atienza DEP. 
FILOSOFIA DEL DRET I 

DRET INTERN. PRIVAT 
(FAC. DE DRET) 

5 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals, llevat 

de denúncia de 
qualsevol de les parts, 

comunicat per escrit 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació a la data en 
què es pretenga donar 
per finalitzat. 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretària General 
 

 
 

 
Alacant, 23 d'abril de 2013 


