CONSELL DE GOVERN DE 30 DE GENER DE 2014
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN LA SECRETARIA GENERAL

ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

ASSOCIACIÓ DE
DESENVOLUPAMENT
AZIR (EL MARROC)
DIRECCIO REGIONAL
D'AIGÜES I BOSCOS I
DE LLUITA CONTRA LA
DESERTIFICACIÓ DEL
NORD-EST, DREFLCDNE (EL MARROC)
MOVIMENT DE
L'ASSOCIACIÓ PER LA
PAU, MPDL (EL
MARROC)

Específic

Una altra matèria

Restauració ecològica i
participativa en una
parcel·la pilot de la
conca Beni Boufrah

Jordi Cortina DEPT.
ECOLOGIA (FACULTAT
DE CIÈNCIES)

Des de la data de
signatura fins al 8 de
juliol de 2014

XARXA D'ONG PER Al
DESENVOLUPAMENT
DEL PARC D'AL
HOCEIMA, RODPAL (EL
MARROC)
UNIVERSITE
ABDELMALEK ESSAADI
(EL MARROC)

1

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

AZERBAIJAN
UNIVERSITY OF
ARCHITECTURE AND
CONSTRUCTION, BAKU
(AZERBAYAN)

Marc

MATÈRIA

Marc

OBJECTIU
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

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Joaquín Alvado DEPT.
EXPRESSIÓ GRÀFICA I
CARTOGRAFIA
(ESCOLA POLITECNICA
SUPERIOR)

Tres anys, prorrogantse tàcitament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
que haurà d'efectuarse amb tres mesos
d'antelació
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ORGANISME

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

CONSELL SUPERIOR
DE RECERQUES
CIENTÍFIQUES, CSIC
UNIVERSITAT
COMPLUTENSE DE
MADRID
UNIVERSITAT DE
CASTELLA-LA MANXA.
UNIVERSITAT
D'OVIEDO
UNIVERSITAT DE
SANTIAGO DE
COMPOSTEL·LA
Específic
UNIVERSITAT DE
SEVILLA
UNIVERSITAT PAIS
BASC/EUSKAL
HERRIKO
UNIBERSITATEA

Una altra matèria

Creació de la Xarxa
ORFEU-CINQA, Centre
d'Innovació en Química
Avançada

Miguel Yus DEPT.
QUÍMICA ORGÀNICA
(FACULTAT DE
CIÈNCIES)

Fins al 31/12/2014,
prorrogant-se
automàticament per
períodes anuals si cap
de les parts ho
denuncia amb
anterioritat al seu
venciment o el de les
seues pròrrogues

UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE
BARCELONA
UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
UNIVERSITY OF YORK
(REGNE UNIT)
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

ESCOLA POLITÈCNICA
NACIONAL, EQUADOR
(EQUADOR)

Marc

MATÈRIA

OBJECTIU

Marc

Intercanviar les seues
experiències i personal
en els camps de la
docència, la recerca i
la cultura, dins
d'aquelles àrees en les
quals tinguen interès
manifest

ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR

VIC. CULTURA,
ESPORTS I POLÍTICA
LINGÜÍSTICA

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

MUSEU DE LA
LITERATURA DE IASI
(ROMANIA)

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

SOUTHERN ILLINOIS
UNIVERSITY
EDWARDSVILLE
(ESTATS UNITS
D’AMÈRICA)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

Intercanvi d'estudiants
de grau

Una altra matèria

Organització de la
participació,
matriculació i estudi
doctoral d'alguns
docents titulars de la
Universitat Central de
l'Equador en diversos
programes de doctorat

UNIVERSITAT
CENTRAL DE
L'EQUADOR
(EQUADOR)

Específic

INICIATIVA

ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR

VIGÈNCIA
Tres anys des de la
data de signatura,
prorrogant-se
automàticament llevat
que una de les
institucions comunique
a l'altra, per escrit i
amb tres mesos
d'anticipació, la data
en què vulga donar-lo
per conclòs
Un any, renovable
tàcitament per
períodes iguals, llevat
de denúncia per escrit
a l'altra part amb
almenys dos mesos
d'antelació
Des del curs acadèmic
2013/2014 amb una
vigència de quatre
anys, prorrogant-se
tàcitament per
períodes d'un any,
excepte notificació de
finalització amb una
antelació mínima de
dotze mesos
Quatre anys, podent
ser prorrogat per acord
entre les parts
expressat per escrit,
amb una antelació
mínima de tres mesos
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT DE
BOGOTÀ JORGE TADEO
LOZANO (COLÒMBIA)

UNIVERSITAT DE
PINEDA DEL RÍO
(CUBA)

UNIVERSITAT D'UMEA
(SUÈCIA)

Marc

Marc

Específic

MATÈRIA

Marc

Marc

Una altra matèria

OBJECTIU

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

Intercanviar
experiències i personal
en els camps de la
docència, la recerca i
la cultura, dins
d'aquelles àrees en les
quals tinguen interès
manifest
Establir unes vies per a
la realització en comú,
entre la Facultat de
Ciències de la Salut de
la UA i la Facultat de
Medicina de la U.
d'Umea, d'activitats de
divulgació, de formació
i de recerca que
redunden en benefici
de les dues parts

INICIATIVA

Gabriel Real DEPT.
ESTUDIS JURÍDICS DE
L'ESTAT (FACULTAT DE
DRET)

Germán López DEPT.
ECOLOGIA (FACULTAT
DE CIÈNCIES)

FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA
SALUT

VIGÈNCIA
Tres anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar el conveni,
comunicant-ho per
escrit a l'altra part amb
almenys tres mesos
d'antelació a la data en
la qual pretenga
donar-se per finalitzat
Tres anys des de la
data de la seua
signatura, prorrogantse automàticament per
períodes iguals, llevat
de comunicació de
resolució amb almenys
sis mesos d'antelació
Cinc anys. El termini
s'ampliarà
automàticament llevat
que qualsevol de les
parts vulga revisar-lo o
donar-lo per acabat,
cosa que haurà de
comunicar per escrit a
l'altra part amb sis
mesos d'antelació
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITY OF
MISSOURI-COLUMBIA
(ESTATS UNITS
D’AMÈRICA)

Específic

MATÈRIA

Intercanvi de
professorat, alumnat i
PAS

OBJECTIU

Intercanvi d'estudiants
de grau

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

Cinc anys, a partir de
la data de signatura.
Durant l'últim any de
l'acord, la decisió de
renovar o negociar els
termes s'efectuarà
sobre la base de
consultes mútues entre
les dues institucions

Aránzazu Calzada González
Secretària general

Alacant, 29 de gener de 2014
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