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ENTIDAD TIPO DE 
CONVENIO 

MATERIA OBJETO INICIATIVA VIGENCIA 

FACULTY OF LAW AND 
ADMINISTRATION DE 
L'ADAM MICKIEWICZ 
UNIVERSITY (AMU) 
(POLÒNIA),  
 
UNIVERSITY OF ALACANT, 
SWEDISH UNIVERSITY OF 
AGRICULTURAL SCIENCES 
(SUÈCIA),  
 
UNIVERSITY OF THE 
INSTITUTE OF LAW 
STUDIES AT THE POLISH 
ACADEMY OF SCIENCES 
(POLÒNIA), 
  
INSTITUTE FOR RESEARCH 
ON INNOVATION AND 
SERVICES FOR 
DEVELOPMENT (IRISSS-
CNR) (ITÀLIA),  
 
UNIVERSITY OF THE 
BALEARIC ISLAND AND 
INAGEA (ISLÀNDIA) 
 
Exp. 2020CON052182 

CONVENI 
MARC  

Afavorir l'intercanvi de 
coneixements entre diferents 
Universitats i Instituts 
d'investigació en matèria de 
fitomejoramiento europeus i 
americans amb l'objectiu de 
millorar la formació dels 
investigadors de les diferents 
Universitats adherides a 
aquest 

IÑIGUEZ ORTEGA, 
MARIA PILAR.  
DPT. DRET MERCANTIL 
I DRET PROCESSAL 
(FACULTAT DRET) 

3 anys des de la seua entrada en vigor; 
renovable per altres tres (3) anys. Qualsevol 
partit pot oposar-se a la seua renovació. En 
aquest cas, la part que s'opose haurà de 
notificar-lo a les altres parts amb una antelació 
mínima de sis (6) mesos. En qualsevol cas, la 
part que deixe el Conveni reconeix l'obligació 
persistent de completar (en la mesura en què 
aquesta part es trobe obligada) totes les 
activitats pendents. 
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UNIVERSIDADE DO VAL DO 
ITAJAI, UNIVALI (EL BRASIL) 
 

CONVENI 
ESPECIFIC Doble titulació 

Establiment d'un programa 
de doble titulació entre Curs 
de GastronomÍa de la 
Universitat d'Univali i Grau 
de Gastronomia i Arts 
Culinàries per la UA 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

4 anys, podent les parts, en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini 
anterior, acordar unànimement de manera 
expressa la seua pròrroga per un període de 
fins a 4 anys addicionals. 
Si una de les dues parts volguera posar fi al 
conveni en qualsevol moment, haurà de 
notificar-lo a l'altra part amb una antelació 
mínima de 6 mesos a la data en la qual 
pretenga donar-se per finalitzat 
 

UNIVERSIDADE DO VAL DO 
ITAJAI, UNIVALI (EL BRASIL) 
Exp. 2020CON065308 

CONVENI 
ESPECIFIC Doble titulació 

Establiment d'un programa 
de doble titulació entre Curs 
de Pedagogia de la 
Universitat d'Univali i Grau 
de Mestre en Educació 
Infantil  per la UA 

FACULTAT D'EDUCACIÓ 

4 anys, podent les parts, en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini 
anterior, acordar unànimement de manera 
expressa la seua pròrroga per un període de 
fins a 4 anys addicionals. 
Si una de les dues parts volguera posar fi al 
conveni en qualsevol moment, haurà de 
notificar-lo a l'altra part amb una antelació 
mínima de 6 mesos a la data en la qual 
pretenga donar-se per finalitzat 
 

UNIVERSIDADE DO VAL DO 
ITAJAI, UNIVALI (EL BRASIL) 
Exp. 2020CON065317 

CONVENI 
ESPECIFIC Doble titulació 

Establiment d'un programa 
de doble titulació entre Curs 
de Pedagogia de la 
Universitat d'Univali i Grau 
de Mestre en Educació 
Primària  per la UA 

FACULTAT 
'EDUCACIÓ 

 
4 anys, podent les parteixes, en qualsevol 
moment abans de la finalització del termini 
anterior, acordar unànimement de manera 
expressa la seua pròrroga per un període de 
fins a 4 anys addicionals. 
Si una de les dues parts volguera posar fi al 
conveni en qualsevol moment, haurà de 
notificar-lo a l'altra part amb una antelació 
mínima de 6 mesos a la data en la qual 
pretenga donar-se per finalitzat 
 

UNIVERSITAT PERUANA DE 
CIÈNCIES APLICADES 

CONVENI 
MARC   

Conveni marc  per a 
VICERECTORAT DE 
RELACIONS 

Des de la data de la seua última signatura i 
tindrà una vigència de cinc (5) anys, podent 
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(PERU) 
Exp. 2020CON040801 

promoure l'intercanvi de 
coneixement científic i 
cultural i fomentar la 
investigació, formació i 
difusió de la cultura. 
 
 
 

INTERNACIONALS prorrogar-se prèvia signatura de l'addenda 
corresponent per part dels representants 
legals de totes dues Institucions. 

UNIVERSITE DE 
SORBONNE NOUVELLE 
(FRANÇA) 
Exp. 2020CON053464 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Cotutela de tesi 
doctoral 

Cotutela,  per a la tesi de 
Natalia Soler Cifuentes entre 
l'O d'Alacant i l'O de 
Sorbonne Nouvelle 

 
MOGORRON HORTA, 
PEDRO JOAQUIN.  
DPT. TRADUCCIÓ I 
INTERPRETACIÓ 
(FACULTAT FILOSOFIA I 
LLETRES) 
 

4 anys. Les dues parts podran abans de la 
seua finalització acordar expressament la seua 
pròrroga quatre anys addicionals.  

 

 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
Secretaria General 

 

 
Alacant,  25 de juny de 2020 

 

 


