CONSELL DE GOVERN DE 29 D’OCTUBRE DE 2015
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME
INSTITUTO
AGRONOMICO
MEDITERRANEO DE
ZARAGOZA, IAMZ

Marc

MATÈRIA

UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE
SINALOA (MÈXIC)

Marc

Marc

Desenvolupar activitats
de cooperació que
reforcen els interessos
mutus de les tres
institucions, sobretot
en l'àrea de la
formació de postgrau,
de la recerca científica
i de la transferència de
coneixement

INICIATIVA

VIGÈNCIA

FACULTAT DE
CIÈNCIES

4 anys, renovable
tàcitament, llevat de
denúncia de les parts,
comunicada amb una
antelació mínima de
120 dies

Marc

Establir unes vies per a
la realització en comú
d'activitats de
divulgació, de formació
i de recerca que
redunden en benefici
d'ambdues parts

INSTITUT
D’ECONOMIA
INTERNACIONAL

3 anys renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant açò, qualsevol
de les parts podrà
denunciar-ho, i ho
comunicarà per escrit
amb almenys 2 mesos
d'antelació a la data de
finalització.

Marc

Establir les bases que
permeten a les parts
desenvolupar activitats
de cooperació en els
camps de la docència,
la ciència i la recerca,
així com l'extensió i
difusió cultural

Just Bayle DEPT.
CIÈNCIES DEL MAR I
BIOLOGIA APLICADA
(FACULTAT DE
CIÈNCIES)

4 anys, prorrogable
per períodes d'igual
durada, prèvia
avaluació de les parts

Marc

UNIVERSIDADE DO
ALGARVE (PORTUGAL)

SIERRA
EXPORTADORA (PERU)

OBJECTE

1

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PELOTAS
(BRASIL)

UNIVERSIDADE DO
VALE DO ITAJAI,
UNIVALI (BRASIL)

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DI SALERNO
(ITÀLIA)

Específic

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Cotutela de tesi
doctoral

Establir les condicions
generals de
col·laboració entre
ambdues universitats
per al
desenvolupament de
tesis doctorals en
règim de cotutela
internacional

José Siles DEPT.
INFERMERIA
(FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA
SALUT)

Cotutela de tesi
doctoral

Establir les condicions
generals de
col·laboració entre
ambdues universitats
per al
desenvolupament de
tesis doctorals en
règim de cotutela
internacional

INSTITUT
INTERUNIVERSITARI
DE L’AIGUA I DE LES
CIÈNCIES
AMBIENTALS

Marc

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

Carmen González
DEPT. TRADUCCIÓ I
INTERPRETACIÓ
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

VIGÈNCIA
5 anys, prorrogables
automàticament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia expressa de
les parts, comunicada
amb almenys 6 mesos
d'antelació del termini
inicial o qualsevol de
les seues pròrrogues
successives
5 anys, prorrogables
automàticament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia expressa de
les parts, comunicada
amb almenys 6 mesos
d'antelació del termini
inicial o qualsevol de
les seues pròrrogues
successives
3 anys, prorrogable
automàticament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia de qualsevol
de les parts, formulada
amb, almenys, 3
mesos d'antelació

2

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

WESSEX INSTITUTE
OF TECNOLOGY
(REGNE UNIT)

Específic

MATÈRIA

OBJECTE

INICIATIVA

Realització de
congressos, jornades i
seminaris

L'organització entre la
UA i el Wessex
Institute of Technology
de les conferències
sobre Earthquake
Resistant Structures i
Computational
Methods and
Experimental
Measurements

Salvador Ivorra DEPT.
ENGINYERIA CIVIL
(ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR)

VIGÈNCIA

El de la durada de
l'activitat objecte del
conveni

Esther Algarra Prats
Secretària General

Alacant, 26 d’octubre de 2015
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