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ENTITAT TIPUS DE 

CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

NORTHERN ARIZONA 
UNIVERSITY (ESTATS 
UNITS D’AMÈRICA) 
Exp. 2021CON092310 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Doble titulació 

Establiment d’un doble grau en 
Informàtica entre la Universitat 
d’Alacant i la Northern Arizona 
University 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

 
4 anys, des del moment de la signatura. En 
qualsevol moment 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. 
 

Universitat Regional 
Autònoma dels Andes 
UNIANDES (EQUADOR) 
Exp. 2021CON093894 

CONVENI 
MARC 

 

Proposar un conveni marc entre 

la Universitat d’Alacant i la 
Universitat Regional Autònoma 
dels Andes-UNIANDES 
(Equador), 

GÓMEZ LÓPEZ, JOSE 

DANIEL. DEPT. 
GEOGRAFIA HUMANA 
(FACULTAT FILOSOFIA 
I LLETRES) 

 
Entrarà en vigor en el moment de la signatura i 

tindrà una vigència de tres (3) anys, que es 
prorrogaran tàcitament per períodes d’igual 
duració, excepte denúncia per escrit de qualsevol 
de les parts, que haurà de fer-se amb 3 mesos 

d’antelació. 
 

UNIVERSIDADE DO VALE 
DO ITAJAI, UNIVALI 

(BRASIL) 

Exp. 2021CON071420 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Cotutela de tesi 

doctoral 

Conveni per a defensa de tesi 
doctoral en règim de cotutela 

internacional 

IU DE L’AIGUA I 

CIÈNCIES AMBIENTALS 

 
4 anys, des del moment de la signatura. En 
qualsevol moment 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. 
 

UNIVERSIDADE DO VALE 
DO ITAJAI, UNIVALI 
(BRASIL) 
Exp. 2021CON071431 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Programa de 
doctorat 

interuniversitari 

El desenvolupament del 
programa del Doctorat en 
Ciència Jurídica (UNIVALI) i 
Doctorat en Aigua i 
Desenvolupament Sostenible 
(UA) 

IU DE L’AIGUA I 
CIÈNCIES AMBIENTALS 

4 anys, i les parts poden, en qualsevol moment 
abans de la finalització del termini anterior, acordar 

unànimement i expressa la pròrroga d’aquest per 
un període de fins a 4 anys addicionals.  
Si una de les dues parts volguera posar fi al 
conveni  en qualsevol moment, haurà de notificar-
ho a l’altra part amb una antelació mínima de 4 
mesos a la data en la qual pretenga donar-se per 

finalitzat 
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UNIVERSIDADE DO VALE 

DO ITAJAI, UNIVALI 
(BRASIL) 

Exp. 2021CON082360 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Doble titulació 

Aquest conveni específic té per 

objectiu establir un programa 
interuniversitari de doble 

titulació entre el Programa de 
Bacharel em Direito d’UNIVALI i 
el grau en Dret de la Universitat 
d’Alacant.  

FACULTAT DE DRET 

 

4 anys, des del moment de la signatura. En 
qualsevol moment 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. 
 

UNIVERSIDADE DO VALE 

DO ITAJAI, UNIVALI 
(BRASIL) 
Exp. 2021CON082366 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Cotutela de tesi 
doctoral 

Aquest conveni té per objectiu 
establir les condicions generals 
de col·laboració institucional 

entre les dues universitats per 
al desenvolupament de tesis 
doctorals en règim de cotutela 

internacional en l’àmbit de les 
ciències jurídiques. 

FACULTAT DE DRET 

 
 
4 anys, des del moment de la signatura. En 

qualsevol moment 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. 

UNIVERSITY OF 
TEKNOLOGI MARA 
(MALÀISIA) 

Exp. 2021CON094695 

CONVENI 
MARC 

 

Crear un espai de col·laboració 
comuna entre les dues 
institucions, que posteriorment 
podrà concretar-se en accions 

determinades a través de la 
signatura de convenis específics 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 
ANA ISABEL. DEPT. 
CIÈNCIES AMBIENTALS 
I RECURSOS NATURALS 
(FACULTAT CIÈNCIES) 

 
 
3 anys, que es prorrogaran tàcitament per períodes 
d’igual duració, excepte denúncia expressa, que 

haurà de fer-se amb 3 mesos d’antelació 

 

 
 

Esther Algarra Prats 
 

 
 

Secretària general 
 

 

Alacant, 25 de maig del 2021 
 

 


