CONSELL DE GOVERN DE 28 DE SETEMBRE DE 2017
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

ACHARYA INSTITUTES
(ÍNDIA)

ASSOCIACIÓ CONSELL
NACIONAL DE
RECTORS DE EL
SALVADOR, CONARES
(EL SALVADOR)

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

Acordar els termes per
a l’intercanvi
d’estudiants de grau

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

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

I.U. INV. ESTUDIS
SOC. AMÈRICA LATINA

VIGÈNCIA
4 anys. Finalitzat
aquest període, es
prorrogarà tàcitament
renovat per períodes
d'1 any. Qualsevol de
les parts podrà
finalitzar l'acord en
qualsevol moment.
Haurà de notificar-ho a
l'altra part amb una
antelació mínima de 12
mesos
3 anys, i es prorrogarà
tàcitament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
que haurà d'efectuarse amb 3 mesos
d'antelació
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

INSTITUT CARO Y
CUERVO (COLÒMBIA)

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

UNIVERSITAT DE BLAS
PASCAL (ARGENTINA)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

Acordar els termes per
a l’intercanvi
d’estudiants de grau

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

Cotutela de tesi
doctoral

Establir les condicions
generals de
col·laboració
institucional per al
desenvolupament de
tesis doctorals en
règim de cotutela
internacional

Manuel Atienza DEPT.
FILOSOFIA DEL DRET
.I DRET
INTERNACIONAL
PRIVAT (FACULTAT DE
DRET)

UNIVERSIDADE DE
BRASILIA (BRASIL)

Específic

Pedro Mogorrón DEPT.
TRADUCCIÓ I
INTERPRETACIÓ
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

VIGÈNCIA
3 anys, i es prorrogarà
tàcitament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
que haurà d'efectuarse amb 3 mesos
d'antelació
4 anys. Finalitzat
aquest període, es
prorrogarà tàcitament
per períodes d'1 any.
Qualsevol de les parts
podrà finalitzar l'acord
en qualsevol moment i
haurà de notificar-ho a
l'altra part amb una
antelació mínima de 12
mesos
5 anys, llevat de
denúncia prèvia d'una
de les parts, formulada
amb, almenys, 6
mesos d'antelació a
l'expiració del termini
inicial o qualsevol de
les seues pròrrogues
successives
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT DE
GUADALAJARA
(MÈXIC)

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

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

CAMPUS
IBEROAMERICÀ

I.U. INV. ESTUDIS
SOC. AMÈRICA LATINA

UNIVERSITAT DE SAN
BUENAVENTURA DE
CALI (COLÒMBIA)

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

UNIVERSITAT
NACIONAL DE
COLÒMBIA
(COLÒMBIA)

Específic

Cotutela de tesi
doctoral

La realització d'una
tesi en règim de
cotutela internacional

VICERECTORAT
D’ESTUDIS I
FORMACIÓ

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

Salvador Llinares
DEPT. INNOVACIÓ I
FORMACIÓ DIDÀCTICA
(FACULTAT
D’EDUCACIÓ)

UNIVERSIDADE
LUTERANA DO BRASIL,
ULBRA (BRASIL)

Marc

VIGÈNCIA
5 anys prorrogable
tàcitament. Es podrà
finalitzar quan així ho
determinen les parts
per mutu acord o quan
una d'elles ho
comunique amb 3
mesos d'antelació
3 anys, i es prorrogarà
tàcitament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
que haurà d'efectuarse amb 3 mesos
d'antelació
3 anys. El termini
podrà prorrogar-se de
manera excepcional
després d'acord
favorable de les 2
institucions i a
proposta dels directors
de tesis
3 anys, es prorrogarà
tàcitament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
que haurà d'efectuarse amb 3 mesos
d'antelació
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ORGANISME
CONSELL SUPERIOR
D’INVESTIGACIONS
CIENTIFIQUES, CSIC;
UNIVERSITAT
D’ALMERIA;
UNIVERSITAT
D’EXTREMADURA;
UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE MADRID;
UNIVERSITAT
COMPLUTENSE DE
MADRID; UNIVERSITAT
D’AVEIRO (PORTUGAL);
UNIVERSITAT DE CADIS;
UNIVERSITAT DE
CÒRDOVA; UNIVERSITAT
DE GRANADA;
UNIVERSITAT DE
HUELVA; UNIVERSITAT
DE JAEN; UNIVERSITAT
DE LAS PALMAS DE GRAN
CANÀRIA; UNIVERSITAT
DE LLEÓ; UNIVERSITAT
DE LISBOA (PORTUGAL);
UNIVERSITAT DE
MADEIRA (PORTUGAL);
UNIVERSITAT DE
MÀLAGA; UNIVERSITAT
DE MINHO (PORTUGAL);
UNIVERSITAT DE
MÚRCIA; UNIVERSITAT
DE SARAGOSSA;
UNIVERSITAT PAIS
BASCO/EUSKAL HERRIKO
UNIBERSITATEA;
UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA;
UNIVERSITAT DE
VALENCIA

TIPUS DE
CONVENI

Addenda (al conveni
signat 18/07/2016)

MATÈRIA

OBJECTE

Renovació de vigència i
ampliació de membres

L'ampliació dels
membres de la Xarxa
internacional
d’investigació "Europa
Renascens: Textos
greco lantinos parell la
construcció d'Europa",
i la renovació de la
seua vigència

INICIATIVA

FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES

VIGÈNCIA

4 anys i es renovarà,
llevat que alguna de
les parts manifeste de
forma expressa, amb 3
mesos d'antelació al
venciment, la seua
intenció de no renovarho. En aquest cas el
conveni seguirà vigent
per a la resta de les
parts
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ORGANISME

UNIVERSITY OF
NORTHERN COLORADO
(ESTATS UNITS
D’AMÈRICA)

TIPUS DE
CONVENI

Específic

MATÈRIA

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

OBJECTE

Acordar els termes per
a l’intercanvi
d’estudiants de grau

INICIATIVA

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

VIGÈNCIA
5 anys i únicament
podrà modificar-se i
sotmetre's a revisió
per mutu acord de les
parts. Es podrà
denunciar, notificantho a l'altra part amb
almenys 6 mesos
d'antelació

Esther Algarra Prats
Secretària General

Alacant, 26 de setembre de 2017.
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