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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

AXALTA COATING 
SYSTEMS, LLC (ESTATS 
UNITS D’AMERICA) 
Exp. 2018AMB111958 

CONVENI MARC  

Establir vies per a la realització 
en comú d’activitats de 
divulgació, de formació i de 
recerca que redunden en 
benefici de les dues parts 

MARTINEZ VERDU, 
FRANCISCO 
MIGUEL. DEP. 
ÒPTICA, 
FARMACOLOGIA I 
ANATOMIA 
(FACULTAT 
CIÈNCIES) 

3 anys des de la data de signatura, 
renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què es 
pretenga donar per finalitzat. 

CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY LONG 
BEACH (ESTATS UNITS 
D’AMERICA) 
Exp. 2019AMB001162 

CONVENI ESPECIFIC 
Intercanvi de 
professorat, 
alumnat o PAS 

Acordar l’intercanvi d’estudiants 
de grau i  personal docent 

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 de manera 
expressa la pròrroga per un període de 
fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, comunicant-ho 
amb almenys 12 mesos d’antelació a la 
data en què es pretenga donar per 
finalitzat. 

LABORATORI IBERICO 
INTERNACIONAL DE 
NANOTECNOLOGIA 
(PORTUGAL) 
Exp. 2018AMB110355 

CONVENI MARC  

Establir vies per a la realització 
en comú d’activitats de 
divulgació, de formació i de 
recerca que redunden en 
benefici de les dues parts 
 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

3 anys des de la data de signatura, 
renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant açò, qualsevol de les 
parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 
2 mesos d’antelació a la data en què es 
pretenga donar per finalitzat. 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DJILLALI 
LIABES SIDI-BEL-ABBÈS 
(ALGÈRIA) 
Exp. 2018AMB118909 

CONVENI MARC  

Establir les bases a través de les 
quals les dues institucions 
reforçaran les seues relacions 
mitjançant futurs convenis 
específics 

EU DE MATERIALS  

3 anys des de la data de signatura, 
renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, qualsevol de 
les parts podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb almenys 
3 mesos d’antelació a la data en què es 
pretenga donar per finalitzat. 

UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO (BRASIL) 
Exp. 2018AMB119325 

CONVENI MARC  

Establir la col·laboració 
internacional basada en 
l’intercanvi científic i cultural i la 
realització d’activitats en comú 
de divulgació, formació en 
recerca 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

Des de la data de l’última signatura fins 
que una de les parts manifeste la seua 
terminació amb, almenys, 6 mesos 
abans de la data efectiva de la 
rescissió, limitada la seua vigencia a 
seixanta mesos d’acord. 

UNIVERSIDADE DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO (BRASIL) 
Exp. 2018AMB119511 

CONVENI ESPECIFIC 
Intercanvi de 
professorat, 
alumnat o PAS 

Establir un programa 
d’intercanvi d’estudiants de 
grau que permeta a l’alumnat 
cursar matèries en la universitat 
de destinació que siguen 
reconegudes en 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 de manera 
expressa la seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys addicionals. 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE MARINGA 
(BRASIL) 
Exp. 2018AMB120596 

CONVENI MARC  

Iniciar una col·laboració 
internacional basa en 
l’intercanvi de coneixement 
científic i cultural 

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 la seua 
modificació per escrit i adjuntar-ho 
com a addenda a aquest conveni. 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

DEPARTAMENT 
D’EDUCACION I 
PERSONAL DE L’OFICINA 
DE PATENTS, SIPO 
Exp. 2019AMB005710 

CONVENI ESPECIFIC Una altra 
matèria 

Alumnes de l’oficina SIPO 
continuen amb la seua formació 
acadèmica cursant el titule de 
patents del Magister Lucentinus 

MONTERO GARCIA-
NOBLEJAS, MARIA 
PILAR. 
 DEP. DE DRET 
MERCANTIL I DRET 
PROCESSAL 
(FACULTAT DE 
DRET) 

----- 

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


