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CONSELL DE GOVERN DE 26 DE SETEMBRE  DE 2013 

 

CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

DURBAN UNIVERSITY 
OF TECHNOLOGY 
(SUD-ÀFRICA) 

Marc Marc 

Establir un marc 
general de 

col·laboració en l'àmbit 
general de la docència, 
la recerca i les 
activitats culturals 

José Daniel Gómez 
López DEP. 
GEOGRAFIA HUMANA 
(FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES) 

Tres anys des de la 

data de signatura, i es 
prorrogarà tàcitament 
per períodes d'igual 
durada, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts amb 

almenys tres mesos 
d'antelació 

INSTITUT 
TECNOLOGICO 

SUPERIOR 

“ECUATORIA DE LA 
PRDUCTIVITAT” 
(ECUADOR) 

Marc Marc 

Establir les bases a 
través de les quals, 
ambdues institucions 

estrenyeran les seves 
relacions mitjançant 
posteriors convenis 
específics 

VIC. ESTUDIS, 

FORMACIO I QUALITAT 

3 anys, prorrogant-se 
tàcitament per 
períodes d'igual 

durada, excepte 

denúncia de qualsevol 
de les parts, efectuada 
amb 3 mesos 
d'antelació 

LUBLIN UNIVERSITY 

OF TECHNOLOGY 

(POLÒNIA) 

Marc Marc 

Desenvolupar la 
cooperació i 

l'intercanvi en totes les 

àrees acadèmiques de 
mutu interès 

Reyes Gonzalez DEP. 
ORGANITZACIÓ 
D'EMPRESES 

(FACULTAT DE 

CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS) 

Cinc anys des de la 

data de signatura. 
Serà revisat per les 
dues parts sis mesos 
abans de la seua data 
de finalització i pot ser 
renovat per a un 

període més de mutu 

acord. Podrà ser 
acabat per qualsevol 
de les parts notificant-
ho per escrit amb 
almenys sis mesos 
previs a la data de 
terminació 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

OSAKA GAKUIN 
UNIVERSITY (JAPÓ) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat i 
PAS 

Acordar els termes per 
a l'intercanvi 
d'estudiants 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

5 anys, renovable 

tàcitament per 5 més, 
llevat de notificació 
prèvia de qualsevol de 
les parts comunicada 

amb un preavís d'1 
any 

UNIVERSITAT 
D'ALGARVE 
(PORTUGAL) 

Específic 
Cotutela de tesi 
doctoral 

Desenvolupament de 
tesis doctorals en 
règim de cotutela 
internacional 

Francisca Gimenez 
DPTO. CIÈNCIES DEL 
MAR I BIOLOGIA 
APLICADA (FACULTAT 

DE CIÈNCIES) 

Des de la data de 
signatura per termini 
de cinc anys, 
prorrogables 
automàticament per 
períodes d'igual 
durada, llevat de 

denúncia de qualsevol 
de les parts amb 
almenys sis mesos 

d'antelació 

UNIVERSITAT DE 
HONG KONG 
(REPÚBLICA POPULAR 
XINA) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat i 

PAS 

Establir les condicions 
per a l'intercanvi 
d'estudiants de 
pregrau 

VICERECTORAT DE 
REL. INTERNACIONALS 

Cinc anys des del curs 

acadèmic 2013/14, 
renovant-se tàcitament 
per períodes d'una 
any, llevat de 
notificació en contra 
amb una antelació 
mínima de sis mesos 

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI DI URBINO 
CARLO BO (ITÀLIA) 

Específic 
Cotutela de tesi 

doctoral 

La defensa de tesi 

doctoral en règim de 
cotuela 

CIBIO 

Fins a la fi de l'any 
acadèmic en curs en 

què la tesi serà 
defensada 
 

Aránzazu Calzada González 
 
 
 
Secretària general 
Alacant, 24 de setembre de 2013 


