CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 26 DE SETEMBRE DE 2018
ENTITAT

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

INSTITUT
UNIVERSITARI DE
LISBOA
(PORTUGAL)
Exp.
2018CON057105

CONVENI
ESPECÍFIC

Altra matèria

La coedició internacional
de la revista "Alternatives.
"Quaderns de Treball
Social", per part de la UA i
de l'Institut Universitari de
Lisboa

MOHEDANO
MENENDEZ,
ROBERTO. DEPT.
TREBALL SOCIAL I
SERVEIS SOCIALS
(FACULTAT CC
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS)

ROYAL
MELBOURNE
INSTITUTE OF
TECHNOLOGY
(AUSTRALIA)

CONVENI
ESPECÍFIC

Intercanvi de
professorat,
alumnat i/o PAS

Acordar els termes
d'intercanvi d'estudiants de
grau

VICERECTORAT DE
REL.
INTERNACIONALS

VIGÈNCIA
4 anys. En qualsevol moment
abans de la finalització del termini
anterior, les parts podran acordar
de forma expressa la seua pròrroga
per un període de fins a 4 anys
addicionals. No obstant açò,
qualsevol de les parts podrà
denunciar el conveni, i ho
comunicaran per escrit amb
almenys 3 mesos d'antelació a la
data en la qual pretenga donar-se
per finalitzat
4 anys, les parts podran, en
qualsevol moment abans de la
finalització del termini anterior,
acordar unànimement de forma
expressa la seua pròrroga per un
període de fins a 4 anys addicionals
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CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 26 DE SETEMBRE DE 2018
ENTITAT

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

TECNOLÒGIC
D‘ANTIOQUIA-IU
(COLÒMBIA)

CONVENI
ESPECÍFIC

Tutela
acadèmica

UNIVERSITAT DE
LES AMÈRIQUES
(EQUADOR)
Exp.
2018CON082889

CONVENI
ESPECÍFIC

Intercanvi de
professorat,
alumnat i/o PAS

UNIVERSITAT
D’ORADEA
(ROMANIA)
Exp.
2018CON067270

CONVENI
MARC

OBJECTE

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Establir les condicions de
col·laboració per a
l'organització de la
participació, matriculació i
estudi doctoral de docents,
empleats i egressats del
Tecnològic d'Atioquia i
públic extern convocat per
este, amb grau de
Magister, en el programa
de doctorat en Humanitats i
Estudis Socials d'Amèrica
Llatina, oferit per la
Universitat d'Alacant,
conduent a l'obtenció del
títol de Doctor PhD
Acordar els termes
d'intercanvi d'estudiants de
grau

I.U. INV. ESTUDIS
SOC. AMÈRICA
LATINA (FACULTAT
EDUCACIÓ)

4 anys, improrrogrables
automàticament. El conveni pot ser
prorrogat, per una vegada, i com a
màxim pel mateix temps de durada,
per acord entre les parts, expressat
per escrit, amb una antelació
mínima de 3 mesos a la data en
què vaja a donar-se per finalitzat

VICERECTORAT DE
REL.
INTERNACIONALS

Col·laborar en matèria de
docència i investigació i
establir intercanvis entre
els seus estudiants i
personal

VICERECTORAT DE
REL.
INTERNACIONALS

4 anys, les parts podran, en
qualsevol moment abans de la
finalització del termini anterior,
acordar unànimement de forma
expressa la seua pròrroga per un
període de fins a 4 anys
addicionals. Es podrà denunciar el
conveni, i es notificarà a l'altra part
amb una antelació mínima de 12
mesos a la data en què es pretenga
finalitzar
Podrà ser rescindit per qualsevol de
les parts que ho notificaran amb 6
mesos d'anticipació abans de l'1 de
setembre de cada any
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ENTITAT

TIPUS DE
CONVENI

UNIVERSITAT DEL
CAUCA (COLÒMBIA)
Exp.
2018CON081082

CONVENI
MARC

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA
PATAGONIA
AUSTRAL
(ARGENTINA)
Exp.
2018CON080202

CONVENI
ESPECÍFIC

UNIVERSITY OF
ALZAHRA (IRAN)
Exp.
2018CON056058

CONVENI
MARC

MATÈRIA

Intercanvi de
professorat,
alumnat i/o PAS

OBJECTE

INICIATIVA

VIGÈNCIA

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
Acordar els termes
d'intercanvi d'estudiants de
grau

I.U. INV. ESTUDIS
SOC. AMÈRICA
LATINA (FACULTAT
EDUCACIÓ)

5 anys, es prorrogarà previ tràmit
del document corresponent, llevat
de denúncia per escrit de qualsevol
de les parts, que haurà d'efectuarse amb 3 mesos d'antelació

VICERECTORAT DE
REL.
INTERNACIONALS

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

CUTILLAS FERRER,
JOSE FRANCISCO.
DEPT. FILOLOGIES
INTEGRADES
(FACULTAT
FILOSOFIA I
LLETRES)

4 anys, les parts podran, en
qualsevol moment abans de la
finalització del termini anterior,
acordar unànimement de forma
expressa la seua pròrroga per un
període de fins a 4 anys
addicionals. Es podrà denunciar el
conveni, i es notificarà a l'altra part
amb una antelació mínima de 12
mesos a la data en què es pretenga
finalitzar
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 de setembre de 2018
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