CONSELL DE GOVERN D’26 D’ABRIL DE 2018
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME
SHENZHEN SHUIBEI
INTERNATIONAL
BUSINESS CENTER
CO. LTD, IBC (XINA
(REPUBLICA
POPULAR))

UNIVERSITAT
CENTRAL DEL
EQUADOR, UCE
(EQUADOR)

Marc

Específic

MATÈRIA

OBJECTE

Marc

La cooperació
estratègica en matèria
econòmica en el sector
joier i afins en el
sector de la moda

Tutela acadèmica

L'organització en la
participiació,
matriculació i estudi
doctoral d'alguns
docents de la
Universitat Central de
l'Equador amb el grau
de Magister en el
Programa de Doctorat
PhD en Turisme, oferit
per la UA

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

4 anys. S'ampliarà
automàticament
durant un altre període
de 4 anys, llevat que
una de les parts
sol·licite per escrit
retirar-se del conveni

I.U.
INVESTIGACIONES
TURISTICAS

4 anys imporrogables
automàticament. Podrà
prorrogar-se per acord
exprés de les parts,
amb una antelació
mínima de 3 mesos a
la data en la qual vaja
a finalitzar-se
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT DE
PINAR DEL RIO, UPR
(CUBA)

UNIVERSITAT TÈCNICA
DEL NORTE
(EQUADOR)

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

Cotutela de tesi
doctoral

Establir un
procediment específic
perquè estudiants de
les universitats
participants puguen
optar a realitzar un
doctorat en règim de
cotutela entre elles.

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

INICIATIVA

Germán M. López
Iborra DEPT.
ECOLOGIA (FACULTAT
DE CIÈNCIES)

José Vicente Cabezuelo
Pliego
CAMPUS
IBEROAMERICÀ

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor en el
moment de la
signatura amb una
vigència de 5 anys
renovable tàcitament
per períodes d'igual
durada. No obstant
açò, qualsevol de les
parts pot denunciar el
conveni amb almenys
6 mesos d'antelació a
l'expiració del termini
inicial o qualsevol de
les seues pròrrogues
successives.
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

Esther Algarra Prats
Secretària General

Alacant, 24 d’abril de 2018.
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