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CONSELL DE GOVERN DE 28 DE SETEMBRE DE 2016 
 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

COL·LEGI DE SONORA 
(MÈXIC) Marc 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 així 
com l'intercanvi 
d'investigadors, 
personal docent i 
estudiants 

INSTITUT 
UNIVERSITARI 
D’ESTUDIS DE 
GÈNERE 

3 anys, i es prorrogarà 
tàcitament per 
períodes d'igual 
durada, llevat de 
denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts, 
que haurà d'efectuar-
se amb 3 mesos 
d'antelació 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE 
LA HAUTE-GARONNE 
(FRANÇA) 

Específic Altra matèria 

Establir les condicions 
del préstec per a 
l'exposició "Chemins 
de fer, chemins de 
sabre, els Espagnols 
du Trassaharien" que 
serà presentada a 
Tolosa de Llenguadoc 
en el Museé 
départemental de la 
Résistance et de la 
Déportation del 3 de 
novembre al 20 de 
desembre de 2016 

VICERECTORAT DE 
CULTURA, ESPORT I 
POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA 

A la finalització de 
l'objecte del conveni i 
quan s'hagen extingit 
les obligacions de les 2 
parts 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
CENTRAL DE 
L’EQUADOR, UCE 
(EQUADOR) 

Específic Altra matèria 

Organització de la 
participació, 
matriculació i estudi 
doctoral d'alguns 
docents titulars de la 
Universitat Central de 
l'Equador, amb grau 
de Magister en 
diversos programes de 
doctorat 

Roque Moreno  
DEPT. HUMANITATS 
CONTEMPORÀNIES 
FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

4 anys, improrrogables 
automàticament. Podrà 
ser modificat o 
prorrogat per acord 
entre les parts 
expressat per escrit, 
amb una antelació 
mínima de 3 mesos a 
la data en què 
pretenga finalitzar-se 

UNIVERSITAT DE 
BELGRAD (SÈRBIA) Específic 

Intercanvi de 
professorat, alumnat 
i/o PAS 

Establir un programa 
d'intercanvi 
d'estudiants de grau 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

La del Conveni Marque 
(5 anys), llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts amb un 
preavís de 12 mesos 

UNIVERSITAT DE 
GINEBRA (SUÏSSA) Específic 

Intercanvi de 
professorat, alumnat 
i/o PAS 

Acordar els termes per 
a l'intercanvi 
d'estudiants de grau 
dins del Programa Suís 
Europeu de Mobilitat 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

Renovació de l'anterior 
conveni fins al curs 
2020-21 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE 
PINAR DEL RIO, UPR 
(CUBA) 

Addenda (al conveni 
signat 28/02/2014) Altra matèria 

Establir els 
mecanismes que 
faciliten a estudiants 
anteriorment 
matriculats en el 
programa 
"Desenvolupament 
sostenible del bosc 
tropical: manejos 
forestal i turístic" la 
transició al programa 
de Doctorat de la UA 
"Conservació i 
Restauració 
d'Ecosistemes", ja 
regulat segons la nova 
normativa vigent (RD 
99/2011) 

Germán M. López 
DEPT. D’ECOLOGIA 
FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

2 anys 

UNIVERSITAT 
NACIONAL 
D’AVELLANEDA 
(ARGENTINA) 

Marc 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 

Ana María Rosser 
DEPT. COMUNICACIÓ I 
PSICOLOGIA SOCIAL 
 
María Jiménez 
DEPT. SOCIOLOGIA 1 
 
FACULTAT 
D’ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 
 

3 anys, i es prorrogarà 
tàcitament per 
períodes d'igual 
durada, llevat de 
denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts, 
que haurà d'efectuar-
se amb 3 mesos 
d'antelació 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
NACIONAL 
D’AVELLANEDA 
(ARGENTINA) 

Específic Altra matèria 

La contrastació de 
l'instrument de mesura 
d'impacte de les 
polítiques vinculades 
amb la inclusió social a 
Avellaneda i Alacant i 
l'intercanvi de 
coneixement entre els 
investigadors 
d'ambdues universitats 

Ana María Rosser 
DEPT. COMUNICACIÓ I 
PSICOLOGIA SOCIAL 
FACULTAT 
D’ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS 

3 anys, i es prorrogarà 
tàcitament per 
períodes d'igual 
durada, llevat de 
denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts, 
que haurà d'efectuar-
se amb 3 mesos 
d'antelació 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
 
 
Alacant, 26 de setembre de 2016. 


