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

ORGANISME

ASSOCIACIÓ
ARGENTINA
D'AVALUACIÓ
(ARGENTINA)

DEPARTAMENT
“ANGELO SRAFFA”
D’ ESTUDIS LEGALS
DE LA UNIVERSITAT
COMERCIAL LUIGI
BOCCONI (ITALIA)

INSTITUT
TECNOLÒGIC DE
MEDELLIN

Marc

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTIU

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.

Una altra matèria

Organitzar activitats
conjuntes, intercanviar
estudiants de Màster i
Doctorat i professorat

Marc

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

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Jose Manuel Canales
DEP. ESTUDIS
JURÍDICS DE L'ESTAT
(FACULTAT DE DRET)

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 acabat.

FACULTAT DE DRET

Quatre anys. Finalitzat
aquest període, l'acord
es podrà revisar i
renovar per acord
mutuo de les parts

Rosa María Torres DEP.
COMUNICACIÓ I
PSICOLOGIA SOCIAL
(Fac. CE)

Tres anys, que es
prorrogaran tàcitament
per períodes de la
mateixa durada, llevat
de denúncia per escrit
de qualsevol de les
parts, amb tres mesos
d'antelació.
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME
XARXA DE GESTORS
FINANCERS
D'INSTITUCIONS
D'EDUCACIÓ
SUPERIOR, RED-SUMA
(COLÒMBIA)

SINGAPORE SPORTS
COUNCIL (SINGAPUR)

UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE
COAHUILA (MÈXIC)

Específic

Marc

Específic

MATÈRIA

Una altra matèria

OBJECTIU
Constitució i
funcionament de la
Xarxa de Gestors
Financers
d'Institucions
d'Educació Superior,
RED-SUMA

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

Una altra matèria

Establir les condicions
de col·laboració entre
les parts per a
l'organització de la
participació, impartició
i estudi doctoral dels
professors i alumnes
principalment de la
Universitat Autònoma
de Coahuila, amb grau
de Magister en el
Programa de Doctorat
PhD en matèria de
Drets Humans

INICIATIVA

VIGÈNCIA

OFICINA DE GESTIÓ
DE PROJECTES
INTERNACIONALS

Deu anys des de
l’entrada en vigor,
renovables
automàticament per
períodes iguals.

Juan Manuel Cortell
DEP. DIDÀCTICA
GENERAL I
DIDÀCTIQUES
ESPECÍFIQUES
(FACULTAT
D'EDUCACIÓ)

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 acabat.

José Asensi DEP.
ESTUDIS JURÍDICS DE
L'ESTAT (FACULTAT DE
DRET)

Dos anys,
improrrogables
automàticament. Pot
ser modificat o
prorrogat per acord
entre les parts
expressat per escrit,
amb una antelació
mínima de tres mesos
a la data en què vaja a
donar-se per conclosa
la col·laboració.
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT DE LES
AMÈRIQUES
(EQUADOR)

UNIVERSITAT LA GRAN
COLÒMBIA
(COLÒMBIA)

UNIVERSITAT PARÍS
DESCARTES (FRANÇA)

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
SALESIANA DE
L'EQUADOR
(EQUADOR)

Marc

Marc

Específic

MarC

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA
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.
Tres anys, que es
prorrogaran tàcitament
per períodes de la
mateixa durada, llevat
de denúncia per escrit
de qualsevol de les
parts, que haurà de
fer-se amb tres mesos
d'antelació.

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

Natalia Papí DEP.
COMUNICACIÓ I
PSICOLOGIA SOCIAL
(FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS)

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.

José García DPTO.
TECNOLOGIA
INFORMÀTICA I
COMPUTACIÓ (ESCOLA
POLITECNICA
SUPERIOR)

Cotutela de tesi
doctoral

Cotutela de tesi
doctoral d'Alexandra
Martí.

Marina Aragó DEP.
FILOLOGIES
INTEGRADES
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

Fins a la defensa de la
tesi

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

José García DEP.
TECNOLOGIA
INFORMÀTICA I
COMPUTACIÓ (ESCOLA
POLITÈCNICA
SUPERIOR)

Tres anys, que es
prorrogaran tàcitament
per períodes de la
mateixa durada, llevat
de denúncia per escrit
de qualsevol de les
parts amb tres mesos
d'antelació
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSIDADE DO
VAL DO ITAJAI,
UNIVALI (BRASIL)

UNIVERSIDADE DO
VAL DO ITAJAI,
UNIVALI (BRASIL)

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ
(BRASIL)

Específic

Específic

Marc

MATÈRIA

Una altra matèria

Una altra matèria

Marc

OBJECTIU
Establir un acord
específic entre el
Programa de Doctorat
en Administració i
Turisme d'Univali i el
Programa de Doctorat
Interuniversitari en
Turisme de la UA, per
a facilitar l'intercanvi
de professors i
alumnes de tots dos
programes.
Establir un acord
específic entre el
Programa de Doctorat
en Turisme i Hosteleria
d'Univali i el Programa
de Doctorat en
Interuniversitari en
Turisme de la UA, per
a facilitar l'intercanvi
de professors i
alumnes de tots dos
programes.
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

INICIATIVA

VIGÈNCIA

INSTITUT
UNIVERSITARI
D'INVESTIGACIONS
TURÍSTIQUES

Indefinida

INSTITUT
UNIVERSITARI
D'INVESTIGACIONS
TURÍSTIQUES

Indefinida

INSTITUT
UNIVERSITARI
D'INVESTIGACIONS
TURÍSTIQUES

Cinc anys a partir de la
data de signatura
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PALERMO
(ITÀLIA)

Específic

MATÈRIA

Màster

OBJECTIU
Establir la participació
dels professors del
Dipartimento di
Scienze Giuridiche,
della Società e dello
Sport de la Università
degli Studi di Palermo
en el màster en
Argumentació Jurídica
de la Universitat
d'Alacant.

INICIATIVA

Manuel Atienza DEP.
FILOSOFIA DEL DRET
(FAC. DRET)

VIGÈNCIA
Cinc anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals, llevat
de denúncia per alguna
de les parts, que ho
haurà de comunicar
per escrit amb almenys
dos mesos d'antelació
a la data en què vagen
a donar-lo per conclòs.

Aránzazu Calzada González
Secretària General

Alacant, 19 de juny de 2014
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