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CONSELL DE GOVERN DE 25 DE SETEMBRE DE 2014 

 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

INSTITUT POLITÈCNIC 
NACIONAL DE MÈXIC 

(MÈXIC) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat i 

PAS 

L'intercanvi 
d'estudiants de grau 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

Des del curs acadèmic 
2014-2015, amb una 
vigència de 4 anys. 
Finalitzat aquest 
període, es renovarà 
tàcitament per 

períodes d'1 any , 

excepte denúncia per 
escrit amb una 
antelació mínima de 12 
mesos 

KAZAKH ABLAI KHAN 
UNIVERSITY OF 
INTERNATIONAL 
RELATIONS AND 
WORLD LANGUGES 

(KAZAKHSTAN) 

Específic Una altra matèria 

Establir el marc jurídic 
i les condicions per les 
quals es durà a terme 
la incorporació 
d'alumnes procedents 
de la U. de Kazakhstan 
als cursos impartits pel 

CSI i a l'oferta 
acadèmica general de 
la UA 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

Durant el curs 
acadèmic 2014/2015  
amb una vigència de 4 
anys. El conveni es 
prorrogarà tàcitament 
per períodes d'1 any, 
excepte denúncia de 

qualsevol de les parts 
amb una antelació 
mínima de 12 mesos 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

KAZAN STATE 
UNIVERSITY OF 
CULTURE AND ARTS 
(RÚSSIA) 

Marc Marc 

Establir unes vies per a 

la realització en comú 
d'activitats de 
divulgació, de formació 

i de recerca que 
redunden en benefici 
d'ambdues parts 

VICERECTORAT REL. 
INTERNAC. I 

COOPERACIÓ 

Tres anys, prorrogant-
se tàcitament per  

períodes d'igual 
durada, excepte 
denúncia per escrit de 

qualsevol de les parts, 
que haurà d'efectuar-
se amb tres mesos 
d'antelació 

MAHIDOL UNIVERSITY 

INTERNATIONAL 
COLLEGE 

(THAILÀNDIA) 

Específic 

Intercanvi de 

professorat, alumnat i 
PAS 

Acordar els termes per 

a l'intercanvi 
d'estudiants de grau 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

4 anys, renovant-se 

tàcitament per 
períodes d'1 any, 

excepte denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb una antelació 
mínima de 12 mesos 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSITAT 

CATÒLICA DE MINES 
GERAIS (BRASIL) 

Marque Marc 

Donar suport al 

desenvolupament 
d'activitats de 
cooperació en totes les 

àrees acadèmiques 
oferides per ambdues 
universitats 

VICERECTORAT DE 

REL. INTERNACIONALS 

3 anys renovables 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar-ho, 

comunicant-ho per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual 
pretenga donar-se per 
finalitzat 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

PONTIFÍCIA 
UNIVERSITAT 
CATOLICA DE MINAS 

GERAIS (BRASIL) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat i 
PAS 

L'intercanvi d'alumnes 
de grau entre ambdues 
universitats 

  

La de l'acord marc (3 
anys, renovable 

tàcitament per 
períodes iguals, 
excepte denúncia de 

qualsevol de les parts 
amb almenys 2 mesos 
d'antelació) 

RITSUMEIKAN ASIA 

PACIFIC UNIVERSITY 
(JAPÓ); RITSUMEIKAN 
UNIVERSITY (JAPÓ) 

Marc Marc 

Fomentar les relacions 

entre ambdues 
universitats i 

desenvolupar 
intercanvis culturals i 
acadèmics en àrees 
com l'educació i la 
recerca 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

5 anys, prorrogant-se 
de forma automàtica 

per períodes 
addicionals de 5 anys, 

excepte denúncia 
expressa per qualsevol 
de les parts amb una 
antelació mínima de 6 
mesos a la data de la 

seua expiració 

RITSUMEIKAN 

UNIVERSITY (JAPÓ) 
Específic 

Intercanvi de 

professorat, alumnat i 
PAS 

L'intercanvi 

d'estudiants de grau 

VICERECTORAT DE 

REL. INTERNACIONALS 

5 anys, prorrogant-se 
de forma automàtica 
per períodes 
addicionals de 5 anys, 

excepte denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb 6 mesos 
d'antelació a la data de 
la seua expiració 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

SECONDA UNIVERSITÁ 
DEGLI STUDI DE 
NAPOLI (ITÀLIA) 

Específic 
Cotutela de tesi 
doctoral 

La cotutela de tesi 
doctoral de l'alumna 
Gabriella de Chiara 

Magdalena Martínez 
DEPT. CIÈNCIES 
HISTORICOJURÍDIQUES 
(FACULTAT DE DRET) 

3 anys, prorrogables a 
títol excepcional per 

acord exprés, amb una 
antelació mínima de 6 
mesos de la data 

prevista per a la 
finalització de la tesi 

UNIVERSITAT 
ALEXANDRU IOAN 

CUZA DE IASI 
(ROMANIA) 

Específic 
Cotutela de tesi 

doctoral 

Dur a terme defenses 
de tesis doctorals en 

règim de cotutela 
internacional 

Catalina Iliescu DEPT. 
TRADUCCIÓ I 

INTERPRETACIÓ 
(FACULTAT DE 

FILOSOFIA I LLETRES) 

5 anys, prorrogables 
tàcitament per 
períodes d'igual 

durada, excepte 
denúncia de les parts 

amb almenys 6 mesos 
d'antelació a l'expiració 
del termini inicial o 
qualsevol de les seues 
pròrrogues 

UNIVERSITAT 
CATÒLICA DO 

SALVADOR (BRASIL) 

Marc Marc 

Promoure el 
desenvolupament de la 
col·laboració 
acadèmica, científica i 
cultural i fomentar la 

cooperació entre les 
seues facultats, 
escoles universitàries, 
departaments, instituts 
i centres de recerca 

Juan Carlos Gómez 
DEPT. ECONOMIA 

FINANCERA I 
COMPTABILITAT 

3 anys, excepte 
denúncia per escrit, 
amb una antelació 

mínima de 6 mesos. 
Podrà renovar-se per 
acord exprés 

UNIVERSITAT DE SAO 
PAULO (BRASIL) 

Específic 
Cotutela de tesi 
doctoral 

La cotutela de tesi 
doctoral 

INSTITUT DE L'AIGUA I 
DE LES CIÈNCIES 
AMBIENTALS 

5 anys, excepte 

denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb una antelació 
mínima de 90 dies 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT ESTATAL 
POLITÈCNICA DE SANT 

PETERBUSG (RÚSSIA) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat i 

PAS 

Acordar l'intercanvi 
d'estudiants de grau 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

5 cursos acadèmics, 
començant en el curs 

2014/15, podent 
prorrogar-se per acord 
exprés de les parts. 

Qualsevol de les parts 
podrà acabar l'acord 
mitjançant notificació 
escrita 

UNIVERSITAT 

NACIONAL DE 
COLÒMBIA 

(COLÒMBIA) 

Específic 

Intercanvi de 

professorat, alumnat i 
PAS 

Acordar els termes per 

a l'intercanvi 
d'estudiants de grau 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

4 anys, renovable 

tàcitament per 
períodes d'1 any, 

excepte denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb una antelació 
mínima de 12 mesos 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretària general 
 
 

 

 
Alacant, 23 de setembre de 2014 


