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CONSELL DE GOVERN DE 25 DE MAIG DE 2015 
 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

ASSOCIACIÓ 
ARGENTINA 
D’AVALUACIÓ 
(ARGENTINA) 

Específic Programa d’estudis 
propis 

Establir les condicions 
de col·laboració entre 
les parts per a 
organitzar el programa 
d’estudis propis en 
Planificació i Avaluació 
de les Polítiques 
Públiques 

José Manuel Canales 
DEPT. D’ESTUDIS 
JURÍDICS DE L’ESTAT 
(FACULTAT DE DRET) 

Curs acadèmic 
2015/2016 i 
2016/2017 

CENTRE 
UNIVERSITARI DE FEI 
(BRASIL) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat i 
PAS 

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

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

4 anys comptadors a 
partir del curs 
acadèmic 2015/2016. 
Renovació tàcita per 
períodes d’1 any, 
excepte denúncia per 
qualsevol de les parts 
amb 12 mesos 
d'antelació 

CENTRE 
UNIVERSITARI DE LES 
FACULTATS 
METROPOLITANES 
UNIDES-SÃO PAULO, 
FMU (BRASIL) 

Marc Marc 

Establir vies per a 
realitzar en comú 
activitats de 
divulgació, formació i 
recerca que redunden 
en benefici de les dues 
parts 

INSTITUT 
UNIVERSITARI DE 
L’AIGUA I DE LES 
CIÈNCIES 
AMBIENTALS 

Tres anys. Pròrroga 
tàcita per períodes de 
la mateixa durada, 
excepte denúncia per 
escrit de qualsevol de 
les parts, que haurà de 
ser presentada amb 
tres mesos d’antelació 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

FUNDACIÓ CERCLE DE 
MONTEVIDEO 
(URUGUAI) 

Específic Altra matèria 

La celebració en la UA 
de la trobada 
internacional Crisis de 
la gobernanza de la 
democracia 
representativa, 
previstA per als dies 
16 i 17 d’octubre deL 
2015 

SECRETARIA GENERAL Fins a l’acabament de 
la trobada 

GLASGOW 
CALEDONIAN 
UNIVERSITY (REGNE 
UNIT) 

Específic Altra matèria 

Organitzar el curs 
d’estiu Business, 
Economy and Society 
Issues for Research in 
a Knowledge and 
Information Society 
(del 8 al 12 de juny de 
2015) 

VIC. DE CULTURA, 
ESPORTS I POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

1 any des de la data 
de la signatura 

UNIVERSITAT DE 
GINEBRA (SUÏSSA) Específic 

Intercanvi de 
professorat, alumnat i 
PAS 

Acordar els termes per 
a l'’intercanvi 
d'estudiants de grau 
dins del programa suís 
europeu de mobilitat 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

Per als cursos 
acadèmics 2015/2016 i 
2016/2017 

UNIVERSITAT DE 
SOONGSIL (COREA 
DEL SUR) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat i 
PAS 

Acordar els termes per 
a l’intercanvi 
d’estudiants de grau 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

Entrarà en vigor en el 
curs acadèmic 2015 i 
la seua vigència serà 
de 4 anys. Renovació 
tàcita per períodes d’1 
any, excepte denúncia 
de qualsevol de les 
parts amb 12 mesos 
d’antelació 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
FEDERAL DE CEARA 
(BRASIL) 

Marc Marc 

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

INSTITUT 
UNIVERSITARI 
D’INVESTIGACIONS 
TURÍSTIQUES 

3 anys renovables 
tàcitament per 
períodes semblants. 
No obstant això, 
qualsevol de les parts 
podrà denunciar-ho i 
ho haurà de comunicar 
per escrit amb, 
almenys, 3 mesos 
d'antelació a la data 
d’acabament 

UNIVERSITAT 
FEDERAL DE CEARA 
(BRASIL) 

Específic Cotutela de tesi 
doctoral 

La defensa de tesi 
doctoral en règim de 
cotutela 

INSTITUT 
UNIVERSITARI 
D’INVESTIGACIONS 
TURÍSTIQUES 

5 anys, prorrogable 
tàcitament per 
períodes de durada 
semblant, excepte 
denúncia prèvia de 
qualsevol de les parts, 
comunicada amb 
almenys 6 mesos 
d’antelació a 
l’acabament del 
termini inicial o 
qualsevol de les 
pròrrogues 

UNIVERSITAT 
MOHAMED KHIDER, 
BISKRA (ALGÈRIA) 
(ALGÈRIA) 

Marc Marc 

Establir vies per a 
realitzar en comú 
activitats de 
divulgació, formació i 
recerca que redunden 
en benefici de les dues 
parts 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

Tres anys. Pròrroga 
tàcita per períodes de 
la mateixa durada, 
excepte denúncia per 
escrit de qualsevol de 
les parts, que haurà de 
ser presentada amb 
tres mesos d'antelació 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
NACIONAL AUTÒNOMA 
D’HONDURES, UNAH 
(HONDURES) 

Marc Marc 

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

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

6 anys. Podrà renovar-
se per acord exprés, 
amb almenys 1 mes 
d’antelació a 
l’acabament de la 
vigència 

UNIVERSITAT TÈCNICA 
DE MACHALA 
(EQUADOR) 
(EQUADOR) 

Marc Marc 

Establir vies per a 
realitzar en comú 
activitats de 
divulgació, formació i 
recerca que redunden 
en benefici de les dues 
parts 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

Tres anys. Pròrroga 
tàcita per períodes de 
la mateixa durada, 
excepte denúncia per 
escrit de qualsevol de 
les parts, que haurà de 
ser presentada amb 
tres mesos d’antelació 

UNIVERSITAT DE 
SYDNEY (AUSTRÀLIA) Específic 

Intercanvi de 
professorat, alumnat i 
PAS 

Acordar els termes per 
a l’intercanvi 
d’estudiants de grau 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

4 anys, excepte 
denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts 
amb 6 mesos de 
preavís. Les dues parts 
en negociaran la 
renovació almenys 6 
mesos abans de 
l’acabament 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretària general 
 
 
 
Alacant, 22 de maig de 2015 


