CONSELL DE GOVERN DE 26 DE MAIG DE 2014
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

MATÈRIA

BRIEN HOLDEN
VISION INSTITUTE
FOUNDATION
(AUSTRÀLIA)
DUBLIN INSITUTE OF
TECHNOLOGY
(IRLANDA (EIRE))

Específic

Una altra matèria

FUNDACIÓ
ENTRETODOS

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Establir un programa
de desenvolupament
institucional mitjançant
la formació de
professorat entre la
UA, a través del Dep.
d'Òptica, Farmacologia
i Anatomia i la resta
d'organismes

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

1 curs acadèmic. Es
podrà renovar per
acord exprés

María Cristina Bañón
DEP. MÀRQUETING
(FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS)

Tres anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni,
comunicant-ho per
escrit a l'altra part amb
almenys dos mesos
d'antelació a la data en
la qual pretenga
donar-se per conclòs

UNIVERITAT DE LÚRIO
(MOÇAMBIC)

CENTRO STUDI I
RICERCHE SULLE
POLITICHE DEL
DIRITTO E SVILUPPO
DEL SISTEMA
PRODUTTIVO E DEI
SERVIZI, CEDIS, O
ECAMPUS (ITÀLIA)

Marc

Marc

Establir vies per a la
realització en comú
d'activitats de
divulgació, de formació
i d'investigació que
redunden en benefici
de les dues parts
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ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

CENTRE
UNIVERSITARI SENAC
(BRASIL)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

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

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

FACULTAT
D'ARQUITECTURA,
DISSENY I
URBANISME DE LA
UNIVERSITAT DE
BUENOS AIRES
(ARGENTINA)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

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

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

Específic

Cotutela de tesi
doctoral

Cotutela de tesi
doctoral

Joaquín Silvestre DEP.
QUÍMICA INORGÀNICA
(FACULTAT DE
CIÈNCIES)

INSTITUT
TECNOLÒGIC
D'AGUASCALIENTES
(MÈXIC)

VIGÈNCIA
Des del 21/02/2014 i
la seua duració serà de
4 anys. Una vegada
acabat aquest termini,
l'acord es renovarà
tàcitament per
períodes d'1 any, llevat
de denúncia de
qualsevol de les parts
comunicada amb 12
mesos d'antelació
4 anys, renovable
tàcitament per
períodes d'1 any, llevat
de denúncia de
qualsevol de les parts,
que haurà de
comunicar-ho amb una
antelació de 12 mesos
5 anys, 5 anys,
prorrogable
automàticament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia de qualsevol
de les parts, formulada
amb un mínim de 6
mesos d'antelació a
l'expiració del termini
inicial o qualsevol de
les seues pròrrogues
successives
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

UNIVERSITAT
ALLAMEH TABATABA'I
(IRAN)

Marc

Marc

Establir vies per a la
realització en comú
d'activitats de
divulgació, de formació
i d'investigació que
redunden en benefici
de les dues parts

UNIVERSITAT DE LIMA
(PERÚ)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

Acordar els termes
per a la mobilitat
d'estudiants de grau

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

UNIVERSITAT DE
MALAYA (MALÀISIA)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

Regular l'intercanvi
d'estudiants entre les
parts

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

Jose Cutillas DEP.
FILOLOGIES
INTEGRADES
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

VIGÈNCIA
Tres anys, que es
prorrogaran tàcitament
per períodes de la
mateixa durada, llevat
de denúncia per escrit
de qualsevol de les
parts, que s’haurà de
fer amb tres mesos
d'antelació
Entrarà en vigor el curs
2014-2015 i tindrà una
vigència de 4 anys,
que es renovaran
tàcitament per
períodes d'1 any. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
posar fi a l'acord en
qualsevol moment,
notificant-ho amb una
antelació de 12 mesos
5 anys. Es podrà
rescindir en qualsevol
moment mitjançant
notificació escrita amb
una antelació de 3
mesos. Podrà renovarse per acord escrit
entre les parts.
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT ESTATAL
LOMONOSOV DE
MOSCOU (RÚSSIA)

UNIVERSITAT TÈCNICA
DE MANABI
(EQUADOR)

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

L'intercanvi
d'estudiants de grau,
l'admissió d'estudiants
visitants i intercanvi de
professorat i personal
d'investigador

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

Marc

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

GABINET
D'ALIMENTACIÓ I
NUTRICIÓ (FACULTAT
DE CIÈNCIES DE LA
SALUT)

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor el curs
2013/2014 i tindrà una
vigència de 4 anys.
Una vegada conclòs
aquest període, l'acord
es considerarà
tàcitament renovat per
períodes d'1 any, llevat
de notificació de
qualsevol de les parts
amb una antelació
mínima de 12 mesos
3 anys renovables
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar-lo,
comunicant-ho per
escrit amb almenys 3
mesos d'antelació a la
data en la qual es
pretenga donar per
acabat

Aránzazu Calzada González
Secretaria General

Alacant, 22 de maig de 2014
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