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CONSELL DE GOVERN DE 27 DE NOVEMBRE DE 2014 

 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

AKITA INTRNATIONAL 
UNIVERSITY (JAPÓ) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat i 
PAS. 

L’intercanvi 
d’estudiants de grau. 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

Indefinida, tret que hi 
haja denúncia de 
qualsevol de les parts 

12 mesos abans. 

RITSUMEIKAN ASIA 
PACIFIC UNIVERSITY 
(JAPÓ) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat i 
PAS. 

L’intercanvi 
d’estudiants de grau. 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

5 anys, prorrogable 
tàcitament por 

períodes d’igual 
durada, tret que hi 
haja denúncia de 
qualsevol de les parts 
6 mesos abans de la 
data d’expiració. 

UNIVERSITAT 
ANAHUAC MEXICO 

NORTE (MÈXIC) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat i 

PAS. 

L’intercanvi acadèmic 
entre professorat i 
alumnes del Programa 

de Doctorat en 

Turisme. 

INSTITUT 
UNIVERSITARI 
D’INVESTIGACIONS 

TURÍSTIQUES 

3 anys, renovable 
automàticament, tret 
que hi haja denúncia 
de qualsevol de les 

parts 6 mesos abans 

de la datà en què es 
pretenga finalitzar. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT ANDRES 

BELLO (XILE) 
Específic 

Intercanvi de 
professorat, alumnat i 

PAS. 

Acordar els termes per 
a l’intercanvi 

d’estudiants de grau. 

 
 
VICERECTORAT DE 

RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys, amb renovació 
tàcita per períodes d’1 
any, tret que hi haja 

denúncia de qualsevol 
de les parts 12 mesos 

abans, com a mínim. 

UNIVERSITAT 
CENTRAL D’EQUADOR, 
(EQUADOR) 

Addenda (al conveni 

signat 28/11/2013) 

Modificació de les 

clàusules. 

Modificar els termes de 
la clàusula segona del 
conveni. 

 
 
VICERECTORAT DE 
RELACIONS 

INTERNACIONALS 

La del conveni (4 anys, 
amb possibilitat de 
pròrroga per acord 
exprés 3 mesos abans, 

com a mínim, de la 
data en què haja de 
finalitzar la 
col·laboració. 

UNIVERSITAT DE 
DEAKIN (AUSTRÀLIA) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat i 
PAS. 

L’intercanvi 
d’estudiants de grau. 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes d’1 any. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
D’OTTAWA (CANADÀ) 

Marc Marc 

Establir les bases a 
través de les quals les 

dues institucions 
enfortiran relacions 
amb posteriors 
convenis específics. 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

5 anys, tret que hi 

haja denúncia de 
qualsevol de les parts 
3 mesos abans de la 

finalització del conveni. 

UNIVERSITAT DE 
TIFARITI (SÀHARA)  
 
UNIVERSITAT DE 

VALÈNCIA 
 

UNIVERSITAT JAUME I 
 
UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 

Marc Marc 

Establir el marc de 
referència per a 
realitzar accions 
coordinades entre les 
parts, per a posar en 

marxa projectes i 
activitats acadèmiques 
conjuntes que 
contribuïsquen a 
aconseguir-ne els 
objectius dins del 

camp de la cooperació 
universitària per al 
desenvolupament. 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 

INTERNACIONALS 

1 any, prorrogable 
tàcitament per iguals 
períodes, tret que hi 

haja denúncia de 
qualsevol de les parts 
30 dies abans de la 
data inicial de 
finalització o de 
qualsevol de les 

pròrrogues. 
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ORGANISME 
TIPUS DE 

CONVENI 
MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
NACIONAL DEL 
LITORAL (ARGENTINA) 

Específic 
Cotutela de tesi 
doctoral 

Establir les condicions 
generals de 

col·laboració entre les 
dues parts per a 
desenvolupar tesis 
doctorals en règim de 
cotutela internacional. 

FACULTAT DE DRET 

5 anys, prorrogable 
automàticament per 
períodes d’igual 

durada, tret que hi 
haja denúncia de 

qualsevol de les parts, 
formulada 6 mesos 
abans, com a mínim, 
de l’expiració del 
termini inicial o 
qualsevol de les 

pròrrogues 
successives. 

UNIVERSITAT 
NARESUAN 
(TAILÀNDIA) 

Marc Marc 

Establir les bases a 

través de les quals les 
dues institucions 

enfortiran relacions 
amb posteriors 
convenis específics. 

VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ, 

DESENVOLUPAMENT I 
INNOVACIÓ 

3 anys renovables 
tàcitament per 

períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 

de les partes podrà 
denunciar-lo per escrit 
3 mesos abans com a 
mínim. 

 

 
Aránzazu Calzada González 
Secretària general 
 

 
 

 
Alacant, 25 de novembre de 2014 


