CONSELL DE GOVERN DE 25 DE JULIOL DE 2017
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

CENTRE DOMINIC
D’INVESTIGACIÓ
(COSTA RICA)

CENTRE
INTERNACIONAL
D’ALTS ESTUDIS
AGRONÒMICS
MEDITERRANIS,
CIHEAM (FRANÇA)

FACULTAT
LATINOAMERICANA DE
CIÈNCIES SOCIALS FLACSO, SEU
ARGENTINA
(ARGENTINA)

Marc

Addenda (al conveni
signat 17/06/2013)

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Marc

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

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

Renovació de vigència i
modificació del
clausulat

L'organització d'una
nova edició del Màster
Oficial en Gestió
Pesquera Sostenible
per a l'edició 20172019

FACULTAT DE
CIÈNCIES

Marc

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

FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA
SALUT

VIGÈNCIA
3 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, es podrà
denunciar el conveni, i
es comunicarà per
escrit amb almenys 2
mesos d'antelació
Des de la seua
signatura fins a la
finalització i superació
del 2º any del Màster
per part dels
estudiants receptors
de l'ajuda
3 anys, es prorrogarà
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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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

FONDO VERDE
INTERNACIONAL
(PERÚ)

PETER THE GREAT ST.
PETERSBURG
POLYTECHNIC
UNIVERSITY (RÚSSIA)

SHAID CHAMRAN
UNIVERSITY OF
AHVAZ (IRAN)

Marc

Marc

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Marc

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

INSTITUT
UNIVERSITARI
D’ESTUDIS SOCIALS
D’AMÈRICA LATINA

Marc

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

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

Marc

Iniciar una
col·laboració
internacional basada
en l'intercanvi de
coneixement científic i
cultural

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

VIGÈNCIA
3 anys, es prorrogarà
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
5 anys, renovable per
períodes addicionals de
5 anys. Aquest
Conveni podrà ser
denunciat per escrit
amb almenys 6 mesos
d'antelació abans de la
seua rescissió
3 anys, es prorrogarà
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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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

TAYLOR'S UNIVERSITY
(MALÀISIA)

UNIVERSITAT
CENTRAL DE
L’EQUADOR, UCE
(EQUADOR)

UNIVERSITAT DE
CIÈNCIES DE LA
SALUT DE PORTO
ALEGRE (BRASIL)

Específic

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

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

Programa de doctorat
interuniversitari

Establir les condicions
de col·laboració de les
parts, per a
l'organització de la
participació,
matriculació i estudi
doctoral d'alguns
docents de la U.
Central de l'Equador,
en el Programa de
Doctorat PhD en
'Enginyeria Química',
oferit per la UA

Marc

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

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

5 anys. Posteriorment,
es renovarà
automàticament cada
any. Es podrà rescindir
amb una notificació
per escrit amb
almenys 6 mesos
d'antelació abans de la
data en què es desitge
finalitzar

VICERECTORAT
D’ESTUDIS I
FORMACIÓ

4 anys, improrrogables
automàticament. Podrà
prorrogar-se per acord
exprés de les parts
expressat per escrit,
amb 3 mesos
d'antelació a la data en
què vaja a donar-se
per finalitzat

FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA
SALUT

3 anys, es prorrogarà
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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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT DEL
VALE DO ITAJAÍ,
UNIVALI (BRASIL)

UNIVERSITAT ORAN 2
MOHAMED BENHAMED
(ALGÈRIA)

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Altra matèria

La implementació del
Programa de Mobilitat
Internacional Docent
per Beca de
Reciprocitat

INSTITUT
UNIVERSITARI DE
L'AIGUA I DE LES
CIÈNCIES
AMBIENTALS

Marc

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

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

VIGÈNCIA
54 mesos, coincidint
amb el període de 48
mesos dels 2 grups del
PPCJ/UNIVALI per a la
realització del Curs de
Doctorat en règim de
cotutela/doble titulació
amb l'IU de l'Aigua i de
les Ciències Ambientals
de la UA, previst en
conveni específic
signat per a tal fi el
24/03/2017. Aquest
acord podrà ser
denunciat en qualsevol
moment, mitjançant
notificació amb 6
mesos d'antelació
3 anys, es prorrogarà
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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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT ORAN 2
MOHAMED BENHAMED
(ALGÈRIA)

Específic

MATÈRIA

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II (ITÀLIA)

Marc

Marc

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II (ITÀLIA)

Específic

Cotutela de tesi
doctoral

OBJECTE

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

Establir unes vies per a
la realització en comú
d'activitats de
divulgació, formació i
recerca que redunden
en benefici d'ambdues
parts
Establir les condicions
concretes de
col·laboració
institucional per al
desenvolupament de
tesi doctoral en règim
de cotutela
internacional per a un
alumne de Doctorat

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

4 anys, Finalitzat
aquest període, es
considerarà tàcitament
renovat per períodes
d'1 any. Es podrà
finalitzar per notificació
amb una antelació
mínima de 12 mesos

Roberto Tomás DEPT.
ENGYNIERIA CIVIL
(ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR)

5 anys. Podrà ser
ampliat per escrit,
d'acord als interessos
de les 2 parts

FACULTAT DE DRET

Fins a l'expedició del
títol de Doctorat per
cada Universitat

Esther Algarra Prats
Secretària General

Alacant, 21 de juliol de 2017.
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