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CONSELL DE GOVERN DE 26 D’OCTUBRE DE 2017 
 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CHARLES DARWIN 
UNIVERSITY 
(AUSTRÀLIA) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat 
i/o PAS 

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

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

5 anys. Podrà ser 
renovat de mutu acord 
i per escrit durant un 
altre període igual, 
llevat de denúncia de 
qualsevol de les parts, 
comunicada amb 
almenys 6 mesos 
d'antelació 

CORPORACIÓ 
OBSERVATORI PER A 
LA PAU (COLÒMBIA) 

Marc 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 

INSTITUT 
UNIVERSITARI 
D’ESTUDIS SOCIALS 
D’AMÈRICA LATINA 

3 anys , es prorrogarà 
tàcitament per 
períodes iguals d'igual 
durada, llevat de 
denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts, 
que haurà d'efectuar-
se amb 3 mesos 
d'antelació 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

ESCOLA SUPERIOR DE 
TECNOLOGIES 
AVANÇADES, ESTIA 
(FRANÇA) 

Marc 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 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

3 anys , es prorrogarà 
tàcitament per 
períodes iguals d'igual 
durada, llevat de 
denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts, 
que haurà d'efectuar-
se amb 3 mesos 
d'antelació 

MINISTERI 
D’EDUCACIÓ I 
CULTURA, COMISIÓ 
DEL PATRIMONI 
CULTURAL DE LA 
NACIÓ (URUGUAI) 

Marc 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 

Gabino Ponce DEPT. 
GEOGRAFIA HUMANA 
(FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES) 

1 any, renovable 
tàcitament per 
períodes iguals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, i 
ho comunicarà per 
escrit amb almenys 2 
mesos d'antelació a la 
data en què pretenga 
donar-se per finalitzat 

TECNOLÒGIC 
D’ANTIOQUIA-IU 
(COLÒMBIA) 

Marc 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 

INSTITUT 
UNIVERSITARI 
D’ESTUDIS SOCIALS 
D’AMÈRICA LATINA 

3 anys , es prorrogarà 
tàcitament per 
períodes iguals d'igual 
durada, llevat de 
denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts, 
que haurà d'efectuar-
se amb 3 mesos 
d'antelació 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE 
GUAYAQUIL 
(EQUADOR) 

Marc 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 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

3 anys , es prorrogarà 
tàcitament per 
períodes iguals d'igual 
durada, llevat de 
denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts, 
que haurà d'efectuar-
se amb 3 mesos 
d'antelació 

 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
 
 
Alacant, 24 d’octubre de 2017. 


