CONSELL DE GOVERN DE 29 DE JUNY DE 2015
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

AGUA INC (ESTATS
UNITS D’AMÈRICA)

Marc

MATÈRIA

Marc

AMSTERDAM
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES
(HOLANDA (PAÏSOS
BAIXOS))

Específic

Una altra matèria

BEUTH HOCHSCHULE
FUR TECHNICK BERLIN
(ALEMANYA)

Específic

Una altra matèria

OBJECTIU
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
Organització de la 9ª
edició dels premis
edificicació sostenible i
saludable, Càtedra
Internacional Marjal
Healthy
Organització de la 9ª
edició dels premis
edificicació sostenible i
saludable, Càtedra
Internacional Marjal
Healthy

INICIATIVA

VIGÈNCIA

INSTITUT DE L’AIGUA
I DE LES CIÈNCIES
AMBIENTALS

3 anys, renovable per
períodes iguals.
Qualsevol de les parts
podrà denunciar-lo,
comunicant-ho per
escrit amb almenys 2
mesos d'antelació a la
data de finalització

SECRETARIA GENERAL

Durant l’any 2015

SECRETARIA GENERAL

Durant l’any 2015
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ORGANISME

BOLSA DE COMERCIO
DE MENDOZA SA
(ARGENTINA)

CAMARA DE
COMERCIO DE NEIVA
(COLÒMBIA)

COPENHAGEN SCHOOL
OF DESIGN AND
TECHNOLOGY
(DINAMARCA)

TIPUS DE
CONVENI

Específic

Específic

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Una altra matèria

Col·laborar en temes
de promoció, difusió i
transferència del
coneixement científic i
tecnològic, foment de
la innovació
empresarial i, en
definitiva, l'impuls de
la relació UniversitatEmpresa en l'àmbit
Iberoamericà

SECRETARIA GENERAL

Una altra matèria

Col·laborar en temes
de promoció, difusió i
transferència del
coneixement científic i
tecnològic, foment de
la innovació
empresarial i, en
definitiva, l'impuls de
la relació UniversitatEmpresa en l'àmbit
Iberoamericà

SECRETARIA GENERAL

Una altra matèria

Organització de la 9ª
edició dels premis
edificicació sostenible i
saludable, Càtedra
Internacional Marjal
Healthy

SECRETARIA GENERAL

VIGÈNCIA
Entra en vigor en el
moment de la
signatura amb una
durada de 3 anys,
renovable anualment,
llevat de denúncia de
les parts, que han de
comunicar per escrit
almenys amb 2 mesos
d'antelació a la data de
finalització
Des del moment de la
signatura fins al 23 de
juliol de 2017,
renovable per períodes
anuals, llevat de
denúncia expressa per
alguna de les parts,
que han de comunicar
per escrit almenys
amb 2 mesos
d'antelació a la data de
finalització

Durant l’any 2015
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

INSTITUT SUPERIOR
POLITÈCNIC JOSE
ANTONIO ECHEVERRIA
(CUBA)

ORGANITZACIÓ
INTERNACIONAL PER A
LES MIGRACIONS
(ARGENTINA)

Marc

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Marc

Establir les bases a
través de les quals
ambdues institucions
estrenyeran les seues
relacions mitjançant
posteriors convenis
específics

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

2 anys, renovables per
períodes semblants per
acord tàcit, llevat de
denúncia de qualsevol
de les parts, amb 6
mesos d'antelació a la
data en què vaja a
donar-se per finalitzat

Programa d’Estudis
Propis

Establir les condicions
de col·laboració en
2015 entre les parts,
en el Marc del PEP de
“Planificació i Avaluació
de les Polítiques
Públiques”

José Manuel Canales
DEPT. ESTUDIS JURID.
ESTAT
(FAC. DRET)

1 any, renovable per
termini semblant amb
preavís de 3 mesos

Luis Bernabé DEPT.
FILOLOGIES
INTEGRADES

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

UNIVERSIDAD ADOLFO
IBAÑEZ DE SANTIAGO
DE CHILE (XILE)

Marc

Marc

Fomentar les relacions
acadèmiques i de
recerca entre ambdues
universitats i, més
específicament,
fomentar la mobilitat
d'estudiants

UNIVERSITAT
CATÒLICA D’ URUGUAI
(URUGUAI)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

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

3 anys, prorrogable
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, renovable
mitjançant nou acord.
Qualsevol de les parts
podrà denunciar-lo
amb una antelació de
12 mesos
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ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

UNIVERSITAT DE
SANCTI SPIRITUS
JOSE MARTI PEREZ
(CUBA)

Específic

Cotutela de tesi
doctoral

La defensa de tesi
doctoral en règim de
cotutela internacional

Gabino Ponce DEPT.
GEOGRAFIA HUMANA
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I
LLETRES); Jorge Olcina
DEPT. ANÀLISI
GEOGRÀFICA
REGIONAL I
GEOGRAFIA FÍSICA
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

UNIVERSITAT DEL
BIO-BIO (XILE)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

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

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

Una altra matèria

Col·laborar en temes
de promoció, difusió i
transferència del
coneixement científic i
tecnològic, foment de
la innovació
empresarial i, en
definitiva, l'impuls de
la relació UniversitatEmpresa en l'àmbit
Iberoamericà

UNIVERSITAT
NACIONAL DE
QUILMES
(ARGENTINA)

Específic

SECRETARIA GENERAL

VIGÈNCIA
5 anys, renovable
tàcitament per
períodes duració
semblant, llevat de
denúncia prèvia de
qualsevol de les parts,
comunicada amb
almenys 6 mesos
d'antelació a la
finalització del termini
inicial o qualsevol de
les seues pròrrogues
Entrarà en vigor en el
curs acadèmic
2015/2016 i la seua
vigència serà de 4
anys, renovable
tàcitament per
períodes d'1 any, llevat
de denúncia de
qualsevol de les parts
amb 12 mesos
d'antelació
En el moment de la
signatura. Durada de 3
anys, llevat de
denúncia per alguna de
les parts, que haurà de
comunicar per escrit
amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data de
finalització
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT TÈCNICA
DE MANABI
(ECUADOR)

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Cotutela de tesi
doctoral

La defensa de tesi
doctoral en règim de
cotutela internacional

Gabino Ponce DEPT.
GEOGRAFIA HUMANA
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I
LLETRES); Jorge Olcina
DEPT. ANÀLISI
GEOGRÀFICA
REGIONAL I
GEOGRAFIA FÍSICA
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

UNIVERSITAT TÈCNICA
FEDERICO SANTA
MARIA (XILE)

Marc

Marc

Establir les bases a
través de les quals
ambdues institucions
estrenyeran les seues
relacions mitjançant
posteriors convenis
específics

UNIVERSITAT TÈCNICA
FEDERICO SANTA
MARIA (XILE)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

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

VIGÈNCIA
5 anys, renovable
tàcitament per
períodes duració
semblant, llevat de
denúncia prèvia de
qualsevol de les parts,
comunicada amb
almenys 6 mesos
d'antelació a la
finalització del termini
inicial o qualsevol de
les seues pròrrogues
Tres anys, renovable
tàcitament per
períodes semblants,
llevat de denúncia de
qualsevol de les parts
per escrit, presentada
amb 3 mesos
d’antelació.
4 anys, renovables
tàcitament per
períodes d'1 any, llevat
de denúncia de
qualsevol de les parts
amb 12 mesos
d'antelació
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

MATÈRIA

UNIVERSIDADE DO
VALE DO ITAJAI,
UNIVALI (BRASIL)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO
GRANDO DO SUL
(BRASIL)

Específic

Cotutela de tesi
doctoral

UNIVERSITÉ DE
PROVENCE AIXMARSEILLE I
(FRANÇA)

Específic

Cotutela de tesi
doctoral

OBJECTIU
Facilitar la mobilitat de
professorat i alumnes
del Programa de
Postgrau ‘Sensu stricto
en Ciències Jurídiques’
de la Universitat do Val
do Itajaí i el Programa
de Doctorat en Aigua i
Desenvolupament
Sostenible de la
Universitat d'Alacant
La defensa de tesi
doctoral en règim de
cotutela internacional
del senyor Eduardo
Chuielle
Cotutela entre la
Universitat d’Alacant i
la Universitat d’AixMarseille de la tesi de
la senyora Mariana
Domínguez Villaverde

INICIATIVA

VIGÈNCIA

INSTITUT DE L’AIGUA
I DE LES CIÈNCIES
AMBIENTALS

-----

INSTITUT UNIV.
D’INVESTIGACIÓ EN
INFORMÀTICA

Durant el 2016

Emilio La Parra DEPT.
HUMANITATS
CONTEMPORÀNIES

Durant el període
universitari 2016/17

Aránzazu Calzada González
Secretària General

Alacant, 26 de juny de 2015
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