CONSELL DE GOVERN DE 26 DE NOVEMBRE DE 2013
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

BIOTECNOLOGICA
ARAUCO SOCIETAT
PER ACCIONS (XILE)

ESCOLA POLITECNICA
DE CHIMBORAZOESPOCH, EQUADOR
(EQUADOR)

INSTITUT GLOBAL
D'ALTS ESTUDIS EN
CIÈNCIES SOCIALS,
IGLOBAL (REPÚBLICA
DOMINICANA)

Marc

Marc

Marc

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

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.

María José Bonete
DEPT. AGROQUIMICA I
BIOQUIMICA
(FACULTAT DE
CIÈNCIES)

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.

FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA
SALUT

Marc

L'estímul de
cooperació tècnica en
sectors que seran
establits per a les dues
institucions com a
suport complementari
a les seues pròpies
iniciatives per a
aconseguir els seus
objectius particulars.

Santiago GonzálezEncalles DEP. ESTUDIS
JURIDICOS DE
L'ESTAT (FACULTAT DE
DRET)

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.
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.
Tres anys, a partir del
dia de la signatura i es
renovarà
automàticament per
períodes de la mateixa
durada, llevat que el
mateix haja sigut
denunciat.
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

INTERNATIONAL
UNIVERSITY, VIETNAM
NATIONAL
UNIVERSITY IN HO
CHI MINH CITY
(VIETNAM)

UNIVERSITAT
AUTONOMA DE
COAHUILA (MÈXIC)

UNIVERSITAT
CENTRAL D'EQUADOR
(EQUADOR)

Específic

Marc

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Intercanvi de
professorat, alumnat
o PAS

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

VICERECTORAT REL.
INTERNAC. I
COOPERAC

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

Una altra matèria

Establir les condicions
de col·laboració de les
parts per a
l'organització de la
participació,
matriculació i estudi
doctoral d'alguns
docents de la U.
Central de l'Equador,
en el Programa de
Doctorat PhD en
Investigació Educativa,
oferit per la UA.

FACULTAT
D'EDUCACIÓ.

VIGÈNCIA
Des del curs acadèmic
2014/2015, amb una
vigència de quatre
anys, que es renovaran
tàcitament per
períodes d'un any,
llevat de denúncia de
qualsevol de les parts
amb almenys dotze
mesos d'antelació.
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.

4 anys, que es podran
prorrogar per acord
exprés amb una
antelació mínima de 3
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
HONG KONG
(REPUBLICA POPULAR
XINA)

UNIVERSITAT JEAN
MONNET (FRANÇA)

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI VERONA

Específic

Específic

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

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

VICERECTORAT REL.
INTERNAC. I
COOPERAC

Màster

L'expedició d'un doble
diploma francès i
espanyol relatiu a una
especialitat de màster
“Machine Learning and
Data Mining”

INSTITUT
D'INVESTIGACIÓ EN
INFORMATICA

La defensa de tesi
doctoral en règim de
cotutela internacional

Miguel A. Sáez
DPTO. ANALISI
ECONÒMICA APLICADA
(FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONOMICAS I
EMPRESARIALS)

Cotutela de tesi

VIGÈNCIA
Des del curs
2014/2015, amb una
vigència de cinc anys,
que es renovaran
tàcitament per
períodes d'un any,
llevat de denúncia de
qualsevol de les parts
amb una antelació
mínima de sis mesos.
Des del curs acadèmic
2013-2014 i serà
renovable anualment
per acord tàcit en el
límit de la durada de
l'habilitació dels dos
màsters
5 anys, prorrogable
automàticament per
períodes de la mateixa
durada, llevat de
denúncia de les parts,
formulada amb 6
mesos d'antelació a
l'expiració del termini
inicial o qualsevol de
les seues pròrrogues
successives.

Aránzazu CalZada González
Secretària General

Alacant, 22 de novembre de 2013
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