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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

CURTIN UNIVERSITY 
(AUSTRÀLIA) 
Exp. 2021CON060214 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Intercanvi de 
professorat, 
alumnat i/o PAS 

Renovació del conveni 
d’intercanvi d’estudiants 
entre la UA i Curtin 
University signat l’any 
2017, pel qual estudiants 
de les dues institucions 
poden cursar matèries en 
la universitat de destinació 
que siguen reconegudes 
en la universitat d’origen. 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS I 
COOPERACIÓ PER Al 
DESENVOLUPAMENT 

4 anys, des de la signatura del conveni 

UNIVERSITAT DE 
VALPARAISO (XILE) 
Exp. 2021CON042326 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Programa de 
doctorat 
interuniversitari 

Col·laboració acadèmica i 
científica internacional per 
a la formació doctoral 
entre les dues institucions, 
dins de l’oferta de la UA 
del programa de doctorat, 
PhD en Humanitats i 
Estudis Socials d’Amèrica 
Llatina 

IU D’INVESTIGACIÓ 
D’ESTUDIS SOCIALS 
D’AMÈRICA LLATINA 

4 anys des de la signatura del conveni, prorrogable 
de manera expressa fins a 4 anys més 

UNIVERSIDADE DO VAL 
DO ITAJAI, UNIVALI 
(BRASIL) 
Exp. 2021CON056825 

CONVENI 
ESPECÍFIC Doble titulació 

L’establiment d’un 
programa interuniversitari 
de doble titulació entre 
Llicenciat d’Educação 
Física de la Universitat 
UNIVALI i grau en Ciències 
de l’Activitat Física i Esport 
per la Universitat d’Alacant 

FACULTAT D’EDUCACIÓ 

 

4 anys des de la data de signatura. En qualsevol 
moment i abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar expressament la 
pròrroga d’aquest per un període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, si ho comunica per 
escrit amb almenys 6 mesos d’antelació a la data 
en què pretenga donar-se per finalitzat 

 

UNIVERSIDADE CONVENI  Desenvolupar la VICERECTORAT DE 5 anys des de la data de signatura. Pot ser 
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FEDERAL DO ESTAT DO 
RIO DE JANEIRO - 
UNIRIO (BRASIL) 
Exp. 2021CON055159 

MARC col·laboració entre les 
dues institucions basada 
en la igualtat i l’assistència 
mútua, i unir esforços i 
establir normes àmplies 
d’actuació que encausen o 
incrementen, dins d’un 
marc preestablit, els 
contactes i les 
col·laboracions ja existents 

RELACIONS 
INTERNACIONALS I 
COOPERACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 

prorrogat a través d’una Addenda, per un període 
similar a criteri de les parts. 

 

 
 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
Secretària general 

 

 
Alacant, 21 d’abril del 2021  

 

 


