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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

CA’ FOSCARI 
UNIVERSITY OF VENICE 

(ITÀLIA) 
Exp. 2020CON150846 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Cotutela de 

tesi doctoral 

Establir les condicions generals de 
col·laboració institucional entre les 
dues universitats per al 
desenvolupament de tesis 
doctorals en règim de cotutela 
internacional. Està motivat per la 

necessitat d’establir el marc 

específic que permeta el 
desenvolupament de la cotutela 
amb la Università Ca Foscari 
Venezia, amb la qual ja hi ha 
codireccions de projectes doctorals 
en el Programa de Filosofia i 

Lletres que podrien acollir-se a 
aquest conveni específic. 

GUTIÉRREZ LLORET, SONIA. 
DEPT. PREHISTÒRIA, 

ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA 

ANTIGA, FILOLOGIA GREGA, I 
FILOLOGIA LLATINA 
(FACULTAT FILOSOFIA I 
LLETRES) 

4 anys, des del moment de la signatura 
d’aquest. 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 6 mesos a la data en 

què pretenga donar-se per finalitzat 

UNIVERSITAT DE 

LOYOLA CHICAGO 
(ESTATS UNITS 
D’AMÈRICA) 

EXP. 2020CON185189 

CONVENI 
MARC 

 

Establir les bases a través de les 

quals totes dues institucions 
estrenyeran les seues relacions 
mitjançant posteriors 

convenis específics 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

 

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 
 

UNIVERSITAT DE 

VALPARAISO (XILE) 

Exp. 2020CON156808 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Cotutela de 

tesi doctoral 

Convenis per a defensa de tesi 
doctoral en règim de cotutela 

internacional 
 

NIETO FERNANDEZ, ENRIQUE 
JOSE. DEPT. EXPRESION 

GRAFICA, COMPOSICION I 

PROJECTES (ESCOLA 
POLITECNICA SUPERIOR) 

4 anys, des del moment de la signatura 
d’aquest. 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. No obstant això, qualsevol de 

les parts podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit a l’altra part amb 
almenys 6 mesos d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per finalitzat  
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UNIVERSIDADE DO VAL 
DO ITAJAI, UNIVALI 
(BRASIL) 

Exp. 2020CON180664 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Doble titulació 

L’establiment del programa 
interuniversitari de doble titulació 
entre Curs d’Engenharia Civil de la 
Universitat d’Univali i grau en 

Enginyeria Civil per la Universitat 
d’Alacant 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

4 anys, les parts podran, en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini 

anterior, acordar unànimement 

expressament 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 6 mesos a la data en què 

pretenga donar-se per finalitzat 
 

UNIVERSITE DE BATNA 2 

(ALGÈRIA) 
Exp. 2020CON156231 

CONVENI 
MARC 

 

Conveni Marc entre les dues 

institucions 
 

BAEZA BERNA, MANUEL 

JAIME. DEPT. ECOLOGIA 
(FACULTAT CIÈNCIES) 

Entrarà en vigor en el moment de la 
signatura d’aquest i tindrà una vigència de 

tres (3) anys. Totes dues parts es reserven 
el dret de finalitzar aquest conveni avisant a 
l’altra part amb 3 mesos d’antelació. 

UNIVERSITE DE BATNA 2 

(ALGÈRIA) 

Exp. 2020CON156252 

CONVENI 

ESPECÍFIC 

Cotutela de 

tesi doctoral 

Conveni Cotutela Internacional 

Universitat de Batna 2 (Algèria) 

BAEZA BERNA, MANUEL 

JAIME. DEPT. ECOLOGIA 

(FACULTAT CIÈNCIES) 

4 anys, des del moment de la signatura 

d’aquest. 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. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, si ho 
comunica per escrit a l’altra part amb 

almenys 6 mesos d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se per finalitzat  
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