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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE CHANG’AN 
(XINA REPÚBLICA POPULAR)) 
Exp. 2020CON046572 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Cotutela de tesi 
doctoral 

Establir les condicions 
generals de col·laboració 
institucional entre les 
universitats d'Alacant i de 
Chang'an (Xina) per al 
desenvolupament de tesis 
doctorals en règim de 
cotutela internacional. 

TOMÁS JOVER, 
ROBERTO. DEPT. 
ENGINYERIA CIVIL 
(ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR) 

4 anys des de la data de la signatura. Les 
parts poden, en qualsevol moment abans 
de la finalització del termini anterior, 
acordar unànimement de manera expressa 
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. 

UNIVERSITAT DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2020CON049546 

CONVENI 
ESPECÍFIC Doble titulació 

Establiment d'un programa 
de doble grau internacional 
amb la Universitat d'Univali 
(Brasil), respecte de les 
següents titulacions: grau 
de Publicitat i Relacions 
Públiques, oferit per la 
Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials 
de la UA, i Curs de 
Publicidade e Propaganda, 
oferit per la Universitat 
d'Univali.  

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys. Les parts poden, en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini 
anterior, acordar unànimement de manera 
expressa 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. 
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UNIVERSITAT DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2020CON049549 

CONVENI 
ESPECÍFIC Doble titulació 

Establiment d'un programa 
interuniversitari de doble 
titulació entre el grau de 
Publicitat i Relacions 
Públiques, oferit per la 
Facultat de Ciències 
Econòmiques i 
Empresarials de la UA, i 
Curs de Relaçoes Públiques, 
oferit per la Universitat 
d'Univali.  

FACULTAT DE CIÈNCIES 
ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

4 anys. Les parts poden, en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini 
anterior, acordar unànimement de manera 
expressa 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 
 

UNIVERSITAT DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2020CON049780 

CONVENI 
ESPECÍFIC Doble titulació 

Establiment d'un programa 
interuniversitari de doble 
titulació entre el grau de 
Nutrició Humana i dietètica 
de la Universitat d'Alacant i 
el Curs de Nutriçao de la 
Universitat d'UNIVALI  

FACULTAT DE CIÈNCIES 
DE LA SALUT 

4 anys. Les parts poden, en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini 
anterior, acordar unànimement de manera 
expressa 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 
 

UNIVERSITAT DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2020CON049916 

CONVENI 
ESPECÍFIC Doble titulació 

Establiment d'un programa 
interuniversitari de doble 
titulació entre Grau de 
Ciències de la Mar per la 
Universitat d'Alacant i Curs 
d'Oceanofrafía de la 
Universitat do Val d'Itajai 
(Univali) 

FACULTAT DE CIÈNCIES 

4 anys. Les parts poden, en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini 
anterior, acordar unànimement de manera 
expressa 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 
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UNIVERSITAT DO VALE DO 
ITAJAI, UNIVALI (BRASIL) 
Exp. 2020CON050382 

CONVENI 
ESPECÍFIC Doble titulació 

Establiment d'un programa 
interuniversitari de doble 
titulació Internacional de 
grau en Turisme entre la UA 
i UNIVALI (Brasil) 

FACULTAT DE FILOSOFIA 
I LLETRES 

4 anys. Les parts poden, en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini 
anterior, acordar unànimement de manera 
expressa 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 
 

UNIVERSITAT DE PERPINYÀ 
VIA DOMITIA (FRANÇA) 
Exp. 2020CON044661 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Cotutela de tesi 
doctoral 

Defensa de Tesi Doctoral en 
règim de Cotutela 
Internacional entre la 
Universitat de Perpinyà 
(França) i la UA 
 

MAS MIRALLES, ANTONI. 
DEPT. FILOLOGIA 
CATALANA (FACULTAT 
FILOSOFIA I LLETRES) 

Aquest conveni específic tindrà una duració 
màxima de 4 anys 

UNIVERSITY OF SYDNEY 
(Austràlia) 
Exp. 2020CON022473 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Intercanvi de 
professorat, 
alumnat i/o PAS 

Renovar el conveni 
d'intercanvi d'estudiants de 
grau signat entre la UA i la 
University of Sydney 
(Austràlia) al febrer del 
2016, pel qual els estudiants 
de les due 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys, excepte denúncia comunicada amb 
6 mesos d'antelació. 
Aquest conveni podrà renovar-se, per acord 
escrit per un altre període que no excedisca 
de 4 anys. La negociació haurà de fer-se 
almenys 6 mesos abans del venciment del 
conveni inicial 

 

 
Esther Algarra Prats 
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Alacant, 26 de maig del 2020 

 

 


