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ENTITAT TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

TAYLOR’S UNIVERSITY 
Exp 2020CON109737 

ADDENDA (al 
conveni signat 
el 
09/09/2017)  

 

La signatura per la UA 
d’una declaració en la 
qual es manifesta l’acord i 
les condicions en relació 
amb la política 
anticorrupció de la 
Taylor’s University de 
Malàisia 

VIC. RELACIONS 
INTERNACIONALS 

 
La del conveni (5 anys. Posteriorment, es renovarà 
automàticament cada any. Es podrà rescindir si ho 
notifica per escrit amb almenys 6 mesos d’antelació 
abans de la data en què pretenga donar-se per finalitzat) 
 

UNIVERSIDAD 
CIENTÍFICA DEL SUR 
(PERÚ) 
Exp. 2020CON101236 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Curs 
d’especialització. 

Organitzar cursos de 
contínua en Prevenció de 
Riscos Laborals per a 
alumnat de la Unviersidad 
Científica del Sud, Lima, 
el Perú 

ESCOLA POLITÈCNICA 
SUPERIOR 

 
 
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 d’aquest 
per un període de fins a 4 anys addicionals. No obstant 
això, qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni, 
si ho comunica per escrit amb almenys 3 mesos 
d’antelació a la data en què pretenga donar-se per 
finalitzat 
 
 

UNIVERSIDADE DE 
CAXIAS DO SUL, UCS 
(BRASIL) 
Exp. 2020CON122647 

CONVENI 
ESPECIFIC 

Cotutela de tesi 
doctoral 

Establir les condicions 
generals de col·laboració 
institucional entre la UA i 
la Universitat do Caxias 
do Sul per al 
desenvolupament de tesis 
doctorals en règim de 
cotutela internacional 

IU DE L’AIGUA I 
CIÈNCIES AMBIENTALS 

4 anys, des de la data de la signatura, les parts poden 
acordar de manera expressa la pròrroga d’aquest, per un 
període de fins a 4 anys addicionals, en qualsevol 
moment abans de la seua finalització.  
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UNIVERSIDADE DO 
EXTREMO SUL 
CATARINENSE (BRASIL) 
Exp. 2020CON085240 

CONVENI 
MARC  

Bases de col·laboració 
entre UA i la Universidade 
do Extremo Sul 
Catarinense (UNESC) - el 
Brasil 

IU D’INVESTIGACIÓ 
D’ESTUDIS SOCIALS 
D’AMÈRICA LLATINA 

 
3 anys, des del moment de la seua signatura, que es 
prorrogarà tàcitament per períodes d’igual duració, 
excepte denúncia per escrit de qualsevol de les parts, 
que haurà de fer-se amb 3 mesos d’antelació 
 
 

 

 
 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
Secretària general 

 

 
Alacant, 25 de setembre de 2020 

 

 


