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CONSELL DE GOVERN DE 29 DE JUNY DE 2017 
 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

BIBLIOTECA 
NACIONAL ILIA 
CHAVCHAVADZE DEL 
PARLAMENT DE 
GEÒRGIA (GEÒRGIA) 

Marc Marc 

Establir relacions de 
cooperació i intercanvi 
d’experiències i bones 
pràctiques entre les 
biblioteques de les 
dues institucions 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

3 anys, que es 
prorrogaran 
automàticament per 
altres 3 anys, tret que 
una de les parts 
expresse el desig de 
no renovar-lo, 
comunicant-ho amb 
una antelació d’1 mes 
a la finalització de la 
seua vigència 

OTTO-FRIEDRICH 
UNIVERSITAT 
BAMBERG (ALEMANYA) 

Específic Doble titulació 

Establir un programa 
de dobles titulacions 
internacionals entre les 
dues universitats 

FACULTAT DE 
FILOSOFIA I LLETRES 

6 anys, a partir del 
curs acadèmic 2017-
2018, excepte 
denúncia de qualsevol 
de les parts, 
comunicada amb 90 
dies d’antelació a l’inici 
de l’any acadèmic 

XARXA 
IBEROAMERICANA DE 
MEDI AMBIENT 
(MÈXIC) 

Marc  Marc 

Establir les bases a 
través de les quals les 
dues institucions 
estrenyeran les 
relacions mitjançant 
convenis específics 

I.U. INV. ESTUDIS 
SOC. AMERICA 
LLATINA 

3 anys, que es 
prorrogaran tàcitament 
per períodes d’igual 
durada, excepte 
denúncia de qualsevol 
de les parts, que haurà 
de fer-se amb 3 mesos 
d’antelació 
 

UNIVERSITAT Específic Màster L’organització del José Chofre DEPT. Des del moment de la 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

AUTONOMA DE 
COAHUILA (MÈXIC) 

màster en "Nous 
Processos Polítics i 
Constitucionals" 

ESTUDIS JURÍDICOS 
DE L’ESTAT (FACULTAT 
DE DRET) 

signatura i es 
prorrogarà 
automàticament cada 
curs acadèmic. Es 
donarà per finalitzat en 
el cas d’extinció del 
màster. No obstant 
això, qualsevol de les 
parts podrà denunciar 
el conveni, amb una 
antelació de 3 mesos a 
la data en què 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

UNIVERSITAT 
AUTÒNOMA DE 
QUERETARO (MÈXIC) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat 
i/o PAS 

Establir un programa 
d’intercanvi 
d’estudiants de grau 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys, renovable 
tàcitament per 
períodes d’1 any, 
excepte denúncia de 
qualsevol de les parts, 
comunicada amb 12 
mesos d’antelació 

UNIVERSITAT 
FEDERAL DE RIO 
GRANDE DO SUL 
(BRASIL) 

Específic Cotutela de tesi 
doctoral 

Establir les condicions 
específiques d’un 
conveni de cotutela 

INSTITUT 
UNIVERSITARI 
D’INVESTIGACIÓ 
INFORMÀTICA 

 
 
 
 
Fins al 31/12/2018 
 
 
 
 
 

UNIVERSITAT 
NACIONAL HERMILIO Marc Marc Establir uns llits per a 

la realització en comú 
INSTITUT 
UNIVERSITARI 

3 anys, renovable 
tàcitament per 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

VALDIZAN (PERU) d’activitats de 
divulgació, de formació 
i d’investigació que 
redunden en benefici 
de les dues parts 

D’ESTUDIS SOCIALS 
D’AMERICA LLATINA 

períodes iguals. No 
obstant això, qualsevol 
de les parts podrà 
denunciar el conveni, 
si ho comunica per 
escrit a l’altra part, 
amb almenys 2 mesos 
d’antelació a la data en 
què pretenga donar-se 
per finalitzat 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretària general 
 
 
 
 
Alacant, 26 de juny de 2017 


