
 
 

 

CONSELL DE GOVERN DE 27 DE FEBRER DE 2013 
 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS A LA SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME 
TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

AN TUPOLEV-KAI, 
KAZAN STATE 
TECHNICAL 
UNIVERSITY (RÚSSIA) 

Marc Marc 

Establir les bases a 
través de les quals les 
dues institucions 
reforçaran les seues 
relacions mitjançant 
posteriors convenis 
específics 

INSTITUT DE L'AIGUA 
I CIÈNCIES 
AMBIENTALS 

3 anys, prorrogables 
tàcitament per 
períodes de la mateixa 
durada, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts, que 
s’haurà d'efectuar amb 
3 mesos d'antelació a 
la finalització de l'acord 

CORPORACIÓ 
UNIVERSITÀRIA 
EMPRESARIAL DE 
SALAMANCA 
(COLÒMBIA) 

Marc Marc 

Establir les bases a 
través de les quals les 
dues institucions 
reforçaran les seues 
relacions mitjançant 
posteriors convenis 
específics 

José Manuel Canales 
DEP. ESTUDIS 
JURÍDICS DE L'ESTAT 
(FACULTAT DE DRET) 

3 anys, que es 
prorrogaran 
tàcitament, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts, que 
s’haurà d'efectuar amb 
3 mesos d'antelació 

FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA LUIS 
AMIGO (COLÒMBIA) 

Marc Marc 

Establir les bases a 
través de les quals les 
dues institucions 
reforçaran les seues 
relacions mitjançant 
posteriors convenis 
específics 

Carmen López-
Sánchez DEP. 
COMUNICACIÓ I 
PSICOLOGIA SOCIAL 
(FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS) 

3 anys, prorrogables 
tàcitament, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts, que 
s’haurà d'efectuar amb 
3 mesos d'antelació 



 
 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
D'ABOUBEKR BELKAID 
DE TILIMSEN 
(ALGÈRIA) 

Marc Marc 

Establir les vies a 
través dels quals les 
dues institucions 
reforçaran les seues 
relacions mitjançant 
posteriors convenis 
específics 

María Ángeles Alonso 
DEP. CIÈNCIES 
AMBIENTALS I 
RECURSOS NATURALS 
(FACULTAT DE 
CIÈNCIES) 

3 anys, prorrogables 
tàcitament per 
períodes de la mateixa 
durada, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts, que 
s’haurà d'efectuar amb 
3 mesos d'antelació 

UNIVERSITAT D'ALGER 
2 (ALGÈRIA) Específic 

Intercanvi de 
professorat, alumnat o 
PAS 

Fomentar la mobilitat 
d'estudiants 

Eva Lapiedra DEP. 
FILOLOGIES 
INTEGRADES 
(FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES) 

5 anys, que es 
prorrogaran tàcitament 
per períodes d'1 any, 
llevat de denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb 12 mesos 

UNIVERSITAT DE XILE 
(XILE) 

Específic 
Cotutela de tesi 
doctoral 

Establir les condicions 
de col·laboració entre 
les dues universitats 
per al 
desenvolupament de 
tesis doctorals en 
règim de cotutela 
internacional 

José Carlos Rovira 
DEP. FILOL. 
ESPANYOLA, 
LINGÜÍSTICA 
GENERAL I TEORIA DE 
LA LITERATURA 
(FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES) 

5 anys, prorrogables 
automàticament per 
períodes de la mateixa 
durada, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts formulada 
amb un mínim de 6 
mesos d'antelació a 
l'expiració del termini 
inicial o al de qualsevol 
de les seues 
pròrrogues 

UNIVERSITAT DE LA 
MANOUBA (TUNÍSIA) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat o 
PAS 

Fomentar la mobilitat 
d'estudiants 

Eva Lapiedra DEP. 
FILOLOGIES 
INTEGRADES 
(FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES) 

5 anys, prorrogable 
tàcitament per 
períodes d'1 any, llevat 
de denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb 12 mesos 



 
 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE 
MASCARA (ALGÈRIA) 

Específic 
Cotutela de tesi 
doctoral 

Establir les condicions 
de col·laboració entre 
les dues universitats 
per al 
desenvolupament de 
tesis doctorals en 
règim de cotutela 
internacional 

INSTITUT 
UNIVERSITARI DE 
MATERIALS 

5 anys, prorrogables 
automàticament per 
períodes de la mateixa 
durada, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts formulada 
amb un mínim de 6 
mesos d'antelació a 
l'expiració del termini 
inicial o al de qualsevol 
de les seues 
pròrrogues 

UNIVERSITAT 
NACIONAL DE 
COLÒMBIA 
(COLÒMBIA) 

Específic 
Cotutela de tesi 
doctoral 

Establir les condicions 
de col·laboració entre 
les dues universitats 
per al 
desenvolupament de 
tesis doctorals en 
règim de cotutela 
internacional 

INSTITUT 
UNIVERSITARI 
ELECTROQUÍMICA 

5 anys, prorrogables 
automàticament per 
períodes de la mateixa 
durada, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts formulada 
amb un mínim de 6 
mesos d'antelació a 
l'expiració del termini 
inicial o al de qualsevol 
de les seues 
pròrrogues 

UNIVERSITÉ PARIS 13 
(FRANÇA) 

Específic 
Cotutela de tesi 
doctoral 

Establir les condicions 
de col·laboració entre 
les dues universitats 
per al 
desenvolupament de 
tesis doctorals en 
règim de cotutela 
internacional 

Pedro Mogorrón DEP. 
TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ 
(FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES) 

5 anys, prorrogables 
automàticament per 
períodes de la mateixa 
durada, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts formulada 
amb un mínim de 6 
mesos d'antelació a 
l'expiració del termini 
inicial o al de qualsevol 
de les seues 
pròrrogues 



 
 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITY OF 
MISSOURI-COLUMBIA 
(ESTATS UNITS 
D'AMÈRICA) 

Específic Una altra matèria 

La realització i el 
desenvolupament 
d'activitats 
acadèmiques i 
culturals, 
concretament en 
l'oferta de cursos per a 
estudiants estrangers 

VICERECTORAT REL. 
INTERNACIONALS 

5 anys, excepte 
denúncia expressa de 
qualsevol de les parts 
amb 6 mesos 
d'antelació a la data en 
què es pretenga donar 
per acabat 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretària General 
 
 
 
 
Alacant, 21 de febrer de 2013 


