CONSELL DE GOVERN DEL 27 DE FEBRER DE 2013
CONVENIS NACIONALS PRESENTATS A LA SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

ABAT CONNECTION

ACADEMIC LANGUAGE
INSTITUTE

BANC SABADELL, SA

Marc

Específic

Marc

MATÈRIA

Marc

Una altra matèria

Marc

OBJECTIU

Establir les vies per a
la realització en comú
d'activitats de
divulgació, de formació
i d'investigació que
redunden en benefici
de les dues parts

Establir el marc jurídic
i les condicions per les
quals es durà a terme
la incorporació
d'alumnes estrangers
als cursos d'espanyol
impartits pel CSI i a
l'oferta acadèmica
general de la UA
Estrènyer les seves
relacions, conjuminar
esforços i establir
normes àmplies
d'actuació, que
canalitzin i
incrementin, dins del
marc preestablert, els
contactes i
col·laboracions ja
existents o que puguin
entaular-se en el futur

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT
INVEST., DESENV. I
INNOV.

5 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni,
comunicant-ho per
escrit amb un mínim
de 2 mesos d'antelació
a la data en la qual
pretenga donar-se per
finalitzat

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

4 anys, prorrogables
tàcitament per
períodes d'1 any, llevat
de denúncia de
qualsevol de les parts
amb 6 mesos
d'antelació

VICERECTORAT DE
PLANIF. ECONOMICA

2 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni,
comunicant-ho per
escrit amb un mínim
de 2 mesos d'antelació
a la data en la qual
pretenga donar-se per
finalitzat

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

BANC SANTANDER, SA

CAMBRA OFICIAL DE
COMERÇ, INDÚSTRIA I
NAVEGACIÓ
D'ALACANT

CENTER FOR CROSS
CULTURAL STUDY, SL

DIPUTACIÓ
PROVINCIAL
D'ALACANT

Addenda (al conveni
signat 25/11/2009)

Marc

Específic

Específic

MATÈRIA

Una altra matèria

Marc

Una altra matèria

Una altra matèria

OBJECTIU

La posada en marxa i
execució per la UA, a
través de l'Institut
d'Economia
Internacional, del
projecte pilot
experimental
denominat UNIMOOC
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
Establir el marc jurídic
i les condicions per les
quals es durà a terme
la incorporació
d'alumnes estrangers
als cursos d'espanyol
impartits pel CSI i a
l'oferta acadèmica
general de la UA
Fomentar projectes
culturals municipals
gestionats mitjançant
la Xarxa Altaveu

INICIATIVA

INSTITUT
D'ECONOMIA
INTERNACIONAL

SECRETÀRIA GENERAL

VIGÈNCIA
La del conveni (4 anys,
que es prorrogaran
automàticament per
successius períodes
anuals, llevat d’acord
previ per escrit o
denúncia formulada
amb preavís de 3
mesos a la data del
venciment inicial o a la
de qualsevol de les
pròrrogues)
3 anys, renovable per
períodes iguals, llevat
de denúncia expressa
de qualsevol de les
parts amb 1 mes
d'antelació com a
mínim

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

4 anys, prorrogables
tàcitament per
períodes d'1 any, llevat
de denúncia de
qualsevol de les parts
amb 6 mesos
d'antelació

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
POL. LING.

Fins al 31/12/2013 i,
en tot cas, fins que
s'hagen complit totes
les obligacions que les
parts assumeixen

ORGANISME

FUNDACIÓ VODAFONE
ESPANYA

TIPUS DE
CONVENI

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Una altra matèria

Canalitzar les ajudes
de la Fundació al
sistema universitari
espanyol en l'àmbit de
l'accessibilitat
universal i inclusió

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
POL. LING.

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
POL. LING.

INSTITUT ALACANTÍ
DE CULTURA JUAN
GIL-ALBERT

Específic

Una altra matèria

El desenvolupament
del programa Espai
Cultural Enric Valor,
mitjançant la
realització d'una
convocatòria
extraordinària de
conferències d'extensió
universitària

INSTITUT ALACANTÍ
DE CULTURA JUAN
GIL-ALBERT

Específic

Una altra matèria

La realització de cicles
de cinema en versió
original

VICERECTORAT
D'ESTUDIANTS

VIGÈNCIA

1 any

Fins al 31/12/2013,
renovable tàcitament
per períodes d'1 any,
excepte denúncia de
qualsevol de les parts,
comunicant-ho per
escrit amb un mínim
de 2 mesos d'antelació
a la data en què es
pretenga donar per
acabat
1 any, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni,
comunicant-ho amb un
mínim de 2 mesos
d'antelació a la data en
què es pretenga donar
per acabat

ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Programa de doctorat
interuniversitari

El desenvolupament
d'un programa de
doctorat en estudis
interdisciplinaris de
gènere

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

6 cursos acadèmics i
podrà prorrogar-se fins
a un màxim de 2
vegades. A partir
d'aquest moment
s’haurà de prorrogar
de manera expressa. El
conveni podrà
denunciar-se,
comunicant-ho per
escrit amb 3 mesos
d'antelació a la data en
què es pretenga donar
per acabat

Programa de doctorat
interuniversitari

L'organització d'un
programa
interuniversitari de
doctorat en Filosofia

Elena Nájera DEP.
HUMANITATS
CONTEMPORÀNIES
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

Des de l'endemà
d’haver-se signat.
Qualsevol de les parts
podrà denunciar-lo per
escrit amb una
antelació de 12 mesos

UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE
MADRID
UNIVERSITAT
D'ALCALÁ DE
HENARES
UNIVERSITAT DE
HUELVA

Específic

UNIVERSITAT DE LA
LAGUNA
UNIVERSITAT REI
JUAN CARLOS
UNIVERSITAT DE LES
ILLES BALEARS
UNIVERSITAT JAUME I
UNIVERSITAT
D'ALMERIA
UNIVERSITAT DE
CASTELLA-LA MANXA
UNIVERSITAT DE
MÚRCIA
UNIVERSITAT DE
SARAGOSSA
UNIVERSITAT DE LA
LLAGUNA

Específic

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Específic

Aránzazu Calzada González
Secretària General

Alacant, 21 de febrer de 2013

MATÈRIA

Una altra matèria

OBJECTIU

La col·laboració del
professorat en el
programa de doctorat
interuniversitari en
turisme

INICIATIVA

INSTITUT
UNIVERSITARI
D'INVESTIGACIONS
TURÍSTIQUES

VIGÈNCIA
Curs acadèmic 20132014, renovable
tàcitament per cursos
acadèmics, sempre
que es continue oferint
el programa de
doctorat en les
condicions aprovades,
llevat de denúncia de
qualsevol de les parts
amb 6 mesos
d'antelació a l'inici del
curs acadèmics

