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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
NACIONAL DE CUYO, 
UNCUYO (MENDOZA, 
ARGENTINA) 
(ARGENTINA) 
Exp. 2020CON026977 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Intercanvi de 
professorat, 
alumnat i/o PAS 

Renovar el conveni específic 
d’intercanvi d’estudiants signat 
entre la UA i la Universitat 
Nacional de Cuyo (Argentina) al 
març de 2015, pel qual 
estudiants de les dues 
institucions poden cursar 
matèries a la universitat de 
destinació que siguen 
reconegudes a la universitat 
d’origen 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i 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.  
L’acord podrà ser rescindit abans del  
venciment si ho sol·licita una de les 
parts, i ho comunica amb una antelació 
no menor de 90 dies 

UNIVERSITAT PRIVADA 
DEL NORTE (PERÚ) 
Exp. 2020CON019305 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Una altra matèria Permetre a estudiants de la 
Universitat Privada del Nord 
(Perú) matricular-se a la UA sota 
la modalitat de matrícula 
extraordinària en ensenyaments 
oficials amb la finalitat de cursar 
assignatures que completen la 
formació acadèmica d’aquests, 
d’acord amb la normativa 
d’Estudiants Visitants, aprovada 
pel Consell de Govern de la UA el 
27 de maig del 2010 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys des de la data de signatura. En 
qualsevol moment i 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.  
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 què pretenga 
donar-se per finalitzat 
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Alacant, a 24 d ’abril d e 2020 
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