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CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 
CONSELL DE GOVERN DE 28 DE FEBRER DE 2019 
 
 

ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

PENNSYLVANIA STATE 
UNIVERSITY. COLLEGE 
OF EDUCATION (EUA) 
Exp. 2019AMB015211 

CONVENI MARC  
Promoure la cooperació i 
l'intercanvi en educació i 
recerca 

MENARGUES 
MARCILLA, MARIA 
ASUNCION. DEPT. 
DIDACTICA 
GENERAL I 
DIDACTICAS 
ESPECIFIC 
(Fac. EDUCACIÓ) 

5 anys. Les parts podran renovar-
lo per escrit i finalitzar-lo 
mitjançant notificació, comunicada 
amb almenys 30 dies d'antelació a 
la data de finalització 

UNIVERSITAT 
CATOLICA D'URUGUAI 
(URUGUAI) 
Exp. 2019AMB013780 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Intercanvi de 
professorat, 
alumnat i/o 
PAS 

L'intercanvi d'estudiants de 
grau entre ambdues 
universitats 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys, les parts poden, en 
qualsevol moment abans de la 
finalització del termini anterior, 
acordar unànimement de manera 
expressa la seua pròrroga 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 12 mesos a 
la data en la qual pretenga donar-
se per finalitzat 
 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE 
MARINGA (BRASIL) 
Exp. 2018AMB120603 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Intercanvi de 
professorat, 
alumnat i/o 
PAS 

Permetre a l'alumnat 
d'ambdues universitats 
cursar matèries en la 
universitat de destinació que 
siguen reconegudes en la 
universitat d'origen 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys. No obstant açò, qualsevol 
de les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho amb 
almenys 12 mesos d'antelació a la 
data en què pretenga donar-se 
per finalitzat 

UNIVERSITE PARIS 7 
PARIS -DIDEROT 
(FRANÇA) 
Exp. 2018AMB110492 

CONVENI MARC  

Establir i desenvolupar 
relacions de cooperació en 
els camps de l'educació 
superior i la recerca 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I 
LLETRES 

5 anys des de la signatura, 
ambdues parts poden denunciar el 
conveni per escritu amb un 
preavís de 6 mesos 
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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITY OF NORTH 
FLORIDA (ESTATS 
UNITS D'AMERICA) 
Exp. 2019AMB014103 

ADDENDA (al 
conveni signat el 
12/12/2014) 

Intercanvi de 
professorat, 
alumnat i/o 
PAS 

Establiment d'un programa 
de doble grau internacional 
amb la University of North 
Florida d'EUA 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

La mateixa que figura en el 
conveni (Des de juliol de 2014 a 
juliol de 2019. Es podrà cancel·lar 
amb o sense causa notificant-ho 
per escrit amb trenta dies 
d'antelació a l'altra part) 

 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
Alacant, 25 de febrer de 2019
 


