CONSELL DE GOVERN DE 27 DE NOVEMBRE DE 2015
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

FUNDACION CIRCULO
DE MONTEVIDEO
(URUGUAI)

UNIVERSITAT BABESBOLYAI (ROMANIA)

Marc

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

Marc

Establir unes vies per a
la realització en comú
d'activitats de
divulgació, de formació
i de recerca que
redunden en benefici
d'ambdues parts

Marc

Desenvolupar la
cooperació acadèmica i
la cooperació en la
recerca basada en la
igualtat i la reciprocitat
i amb la finalitat de
promoure les relacions
i l’enteniment mutu
entre ambdues
universitats

INICIATIVA

VIGÈNCIA

SECRETARIA GENERAL

3 anys renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà
denunciar-ho, i ho
comunicarà per escrit
amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data en
la qual es pretenga
donar per finalitzat

FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES

5 anys, renovable
automàticament cada
any, llevat de
cancel·lació per escrit
amb una antelació de
6 mesos o substitució
per un nou conveni

1

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT DE
COMAHUE
(ARGENTINA)

Marc

MATÈRIA

Marc

UNIVERSITAT DE
HOLGUIN (CUBA)

Marc

Marc

UNIVERSITAT ESTATAL
SHOKAN UALIKHANOV
KOKSHETAU
(KAZAKHSTAN)

Marc

Marc

OBJECTE
Establir les bases a
través de les quals
ambdues institucions
estrenyeran les seues
relacions mitjançant
posteriors convenis
específics
Impulsar el
desenvolupament de
relacions acadèmiques,
culturals i científiques,
establint un intercanvi
d'informació sobre
especialitats, plans
d'estudis, calendaris
de classes de les
Universitats i projectes
de recerca
El desenvolupament
conjunt d'estudis,
intercanvi i programes
de cooperació en
l'àmbit de
l'ensenyament,
formació i recerca

INICIATIVA

VIGÈNCIA

INSTITUT
UNIVERSITARI
D’INVESTIGACIONS
TURÍSTIQUES

3 anys, prorrogable
automàticament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia de qualsevol
de les parts, formulada
amb almenys, 3 mesos
d'antelació

VICERECTORAT
D’ORDENACIÓ
ACADÈMICA I
PROFESSORAT

5 anys, renovable
automàticament per
períodes d’igual
durada. En cas de
renúncia, una de les
parts haurà de
comunicar-ho amb 6
mesos d'antelació a la
finalització

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

5 anys, renovable per
acord exprés
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT
TECNOLÒGICA DE
CANCÚN (MÈXIC)

UNIVERSITY OF
MEMPHIS (ESTATS
UNITS D’AMÈRICA)

MATÈRIA

OBJECTE

Marc

Marc

Establir les bases a
través de les quals
ambdues institucions
estrenyeran les seues
relacions mitjançant
posteriors convenis
específics

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

Establir les bases de
l'acord de col·laboració
internacional per a la
mobilitat d'estudiants
de grau

INICIATIVA

INSTITUTT
INTERUNIVERSITARI
D’ECONOMIA
INTERNACIONAL

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

VIGÈNCIA
3 anys, prorrogable
automàticament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia de qualsevol
de les parts, formulada
amb almenys, 3 mesos
d'antelació
5 anys. Finalitzat
aquest període, es
renovarà anualment de
manera tàcita. Per a
finalitzar l'acord, cal
notificar-ho amb una
antelació de 12 mesos

Esther Algarra Prats
Secretària General

Alacant, 25 de novembre de 2015
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