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CONSELL DE GOVERN DE 26 DE FEBRER DE 2018 

 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

GENEXUS, SA 
(URUGUAI) 

Marco Marco 

Establir unes lleres per 
a la realització en 
comú d'activitats de 

divulgació, de 
formació i de recerca 
que redunden en 
benefici d'ambdues 

parts 

ESCOLA POLITECNICA 
SUPERIOR 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 
signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 

obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho per 

escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 

data en què pretenga 
donar-se per finalitzat 

INSTITUT MINER 
METALURGICO DE 
MOA, ISMMM (CUBA) 

Marco Marco 

Establir unes lleres per 
a la realització en 
comú d'accions de 
caracter acadèmic, 

cultural, científic i 
tècnic entre les parts 

SECRETARIA GENERAL 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 5 
anys. Finalitzat aquest 

període, l'acord es 
prorrogarà d'ofici per 
igual període. No 
obstant açò, qualsevol 

de les parts pot 
denunciar el conveni 
comunicant-ho amb 

almenys 6 mesos 
d'antelació  
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE 
COLIMA (MÈXIC) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat 
i/o PAS 

Afavorir la mobilitat 

internacional entre els 
estudiants de grau 
d'ambdues institucions 

VICERECTORAT DE 
REL. 
INTERNACIONALS 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 4 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord pot 

prorrogar-se previ 
acord. No obstant açò, 
qualsevol de les parts 
pot denunciar el 
conveni comunicant-
ho amb almenys 12 

mesos  

UNIVERSITAT DE LA 
SABANA (COLÒMBIA) 

Marco Marco 

Establir unes lleres per 
a la realització en 
comú d'activitats de 

divulgació, de 
formació i de recerca 
que redunden en 
benefici d'ambdues 
parts 

Juan Antonio Conesa 
Ferrer DPTO. 
ENGINYERIA QUÍMICA 
(ESCOLA POLITECNICA 
SUPERIOR) 

Entrarà en vigor en el 
moment de la 

signatura amb una 
vigència de 3 anys 
renovable tàcitament 
per períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts pot 
denunciar el conveni 

comunicant-ho per 
escrit amb almenys 3 

mesos d'antelació a la 
data de terminació 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DELS 

ANDES (COLÒMBIA) 
Marco Marco 

Establir unes lleres per 
a la realització de 

futurs convenis 
específics sobre 
tasques de recerca 
que redunden en 

benefici d'ambdues 
parts, així com 
intercanvi d'estudiants 
i/o realització d'estudis 
de doctorat en règim 
de tutela compartida. 

Joaquin Silvestre 
Albero DPTO. QUÍMICA 
INORGÀNICA 
(FACULTAT DE 
CIÈNCIES) 

Entrarà en vigor en la 
data de la signatura 
amb una vigència de 5 

anys. Finalitzat aquest 
període, l'acord podrà 

renovar-se 
expressament 
mitjançant acord 
escrit. Qualsevol de les 
parres podrà donar 
per acabat el conveni, 

prèvia comunicació per 
escrit amb 2 mesos 
d'antelació  
 

UNIVERSITE PARIS 8 

VINCENNES-SAINT 
DENIS (FRANÇA) 

Específic 
Cotutela de tesi 
doctoral 

La realització d'una 
cotutela internacional 

Luis F. Bernabé Pons 
DPTO. FILOLOGIAS 

INTEGRADES 
(FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES) 

Fins al final del curs 
2020/2021 

 
 

Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 

 

 
Alacant, 23 de febrer de 2018 


