
 
 

 

CONSELL DE GOVERN DE 30 DE GENER DE 2013 
 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME 
TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

BOARD OF REGENTS 
OF THE NEVADA 
SYSTEM OF HIGHER 
EDUCATION (ESTATS 
UNITS D'AMERICA) 

Específic Una altra matèria 

Establir les condicions 
per a dur a terme la 
incorporació d'alumnes 
estrangers en els 
cursos d'espanyol 
impartits pel Centre 
Superior d'Idiomes i 
l'oferta acadèmica de 
la UA 

VICERECTORAT REL. 
INTERNACIONALS 

4 anys, renovables 
tàcitament per 
períodes d'1 any, llevat 
de denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb 6 mesos 
d'antelació 

CONSOLAT GENERAL 
D'EQUADOR A 
ALACANT 

Marc Marc 

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

VICERECTORAT REL. 
INTERNACIONALS 

3 anys, renovable per 
acord exprés de les 
parts, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts amb 2 
mesos d'antelació a la 
data en la qual 
pretenga donar-se per 
finalitzat 

COUNCIL OF 
INTERNATIONAL 
EDUCATIONAL 
EXCHANGE, CIEE 

Denúncia  Denúncia 
Denunciar el conveni 
signat el 10/04/2008 

VICERECTORAT REL. 
INTERNACIONALS  



 
 

 

ORGANISME 
TIPUS DE 
CONVENI 

MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

COUNCIL OF 
INTERNATIONAL 
EDUCATIONAL 
EXCHANGE, CIEE 

Específic Una altra matèria 

Col·laborar en la 
mobilitat internacional 
i i desenvolupament 
d'activitats 
acadèmiques i 
culturals per part 
d'estudiants estrangers 
i personal de CIEE en 
la UA 

VICERECTORAT REL. 
INTERNACIONALS 

4 anys, prorrogant-se 
tàcitament per 
períodes d'1 any, llevat 
de denúncia de 
qualsevol de les parts 
amb un preavís de 6 
mesos 

UNIVERSITAT 
CATÒLICA D'URUGUAI 
(URUGUAI) 

Marc Marc 

Establir les bases a 
través de les quals les 
dues parts estrenyeran 
les seues relacions 
mitjançant posteriors 
convenis específics 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

3 anys, renovables 
tàcitament per 
períodes d'igual 
durada, llevat de 
denúncia de qualsevol 
de les parts, que haurà 
d'efectuar-se amb 3 
mesos d'antelació 

 
 
Aránzazu Calzada González 
Secretària general 
 
 
 
 
Alacant, 24 de gener de 2013 


