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ENTIDAD TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGENCIA 

PETER THE GREAT ST. 
PETERSBURG 
POLYTECHNIC 
UNIVERSITY (RÚSSIA) 
Exp. 2020CON138870 

CONVENI MARC  

Renovació del conveni 
d’intercanvi d’estudiants signat el 
desembre de 2015, pel qual 
estudiants de les dues 
institucions poden cursar 
matèries en la universitat de 
destinació que siguen 
reconegudes en la universitat 
d’origen 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys, que les parts podran, 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 
 

UNIVERSIDADE DE 
CAXIAS DO SUL, UCS 
(BRASIL) 
Exp. 2020CON122660 

CONVENI 
ESPECÍFIC 

Cotutela de tesi 
doctoral 

Organització i desenvolupament 
del programa d’orientació 
científica i defensa de tesi en 
règim de cotutela i doble titulació 
internacional 
 

I.U. DE L’AIGUA I 
CIÈNCIES AMBIENTALS 

4 anys, que les parts podran, 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-ho a 
l’altra part amb una antelació 
mínima de 4 mesos a la data en la 
qual pretenga donar-se per 
finalitzat 

UNIVERSIDADE DO VAL 
DO ITAJAI, UNIVALI 
(BRASIL), UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DE 
PERUSA (ITÀLIA) 
Exp. 2020CON133818 

CONVENI MARC  

Reforçar i consolidar la relació 
existent entre la UA i les tres 
universitats en el marc de les 
àrees de la docència i la 
investigació 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

3 anys, des del moment de la 
seua signatura, que es 
prorrogaran tàcitament per 
períodes de la mateixa duració, 
llevat de denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts, que haurà 
d’efectuar-se amb 3 mesos 
d’antelació 
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UNIVERSIDADE DO VAL 
DO ITAJAI, UNIVALI (EL 
BRASIL) 
Exp. 2020CON090780 

CONVENI 
ESPECIFIC Una altra matèria 

Cooperació entre els participants  
en les àrees de Ciències 
Jurídiques i Ciències Socials, pel 
que fa al desenvolupament de la 
producció científica conjunta, en 
col·laboració, del Programa de 
Pós-Graduação  Stricto sensu em 
Ciência Jurídica - PPCJ d’UNIVALI 
i la Facultat de Dret, per al 
desenvolupament del projecte 
investigat 
 
 

VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

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

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
AMAZONAS (BRASIL) 
Exp. 2020CON147569 

CONVENI MARC  

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

I.U. DE L’AIGUA I 
CIÈNCIES AMBIENTALS 

5 anys, llevat de denúncia per 
escrit de qualsevol de les parts, 
que haurà d’efectuar-se amb 3 
mesos d’antelació 
 

UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DELL’ AQUILA 
(ITÀLIA) 
Exp. 2020CON133163 
 
 

CONVENI MARC  
Proposta de conveni entre la 
Universitat d’Alacant i la 
Università dell’Aquila (Itàlia) 

MOLINA VIDAL, JAIME. 
DEP. PREHISTÒRIA, 
ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA 
ANTIGA, FILOLOGIA 
GREGA, I FILOLOGIA 
LLATINA (FACULTAT 
FILOSOFIA I LLETRES) 

3 anys des de la seua signatura, 
que es prorrogaran tàcitament per 
períodes d’igual duració, llevat de 
denúncia per escrit de qualsevol 
de les partes, que haurà de 
realitzar-se amb 3 mesos 
d’antelació  
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UNIVERSITÉ DE 
VERSAILLES SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES 
(FRANÇA) 
Exp. 2020CON139392 

CONVENI 
ESPECÍFIC Pràctiques externes 

Definir les condicions d’acollida 
del senyor Dyango BONSIGNORE 
FOUQUET, estudiant de doctorat 
de la Universitat d’Alacant, en les 
instal·lacions del laboratori de la 
universitat d’acollida perquè 
puga dur a terme una activitat 
d’investigació relativa a: 
«La perillositat criminal. Una 
perspectiva criminològica» 
 

VICERECTORAT 
D’INVESTIGACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENT 

Fins al 21/12/2020 

 

 
 
 
Esther Algarra Prats 

 

 
 
 
 
Secretària general 

 

 
Alacant, 26 d’octubre de 2020 

 

 


