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CONSELL DE GOVERN DE 30 DE GENER DE 2018 
 
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL 
 

ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

SHENZHEN 
UNIVERSITY (XINA 
(REPÚBLICA 
POPULAR)) 

Específic 
Intercanvi de 
professorat, alumnat 
i/o PAS 

Acordar els termes per 
a l'intercanvi 
d'estudiants de grau i 
personal docent i 
investigador 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys, el període 
s'ampliarà 
automàticament per a 
un altre període de 4 
anys llevat que alguna 
universitat sol·licite per 
escrit retirar-se amb 
almenys 6 mesos 
d'antelació al 
venciment 

UNIVERSITAT DE 
MAGALLANES, UMAG 
(XILE) 

Marc Marc 

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

VICERECTORAT 
D’ESTUDIANTS I 
OCUPACIÓ 

4 anys. A partir d'eixa 
data, l'acord podrà ser 
prorrogat per un 
període similar, si així 
ho acorden 
expressament les parts 

UNIVERSITAT 
NACIONAL DE ENTRE 
RIOS (ARGENTINA) 

Marc Marc 

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

I.U. INV. ESTUDIS 
SOC. AMÈRICA LATINA 

4 anys, es prorrogarà 
tàcitament per 
períodes d'igual 
durada, llevat de 
denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts, 
que haurà d'efectuar-
se amb 3 mesos 
d'antelació 
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ORGANISME TIPUS DE 
CONVENI MATÈRIA OBJECTE INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT 
NACIONAL DE 
QUILMES 
(ARGENTINA) 

Específic Altra matèria 

Desenvolupar activitats 
de cooperació 
acadèmica en temes 
ambientals, intercanvis 
recíprocs i assistència 
en els seus respectius 
camps i àrees d'interès 

INSTITUT 
UNIVERSITARI DE 
L’AIGUA I DE LES 
CIÈNCIES 
AMBIENTALS 

4 anys a partir de la 
data de la signatura, 
les parts podràn, en 
qualsevol moment, 
abans de la finalització 
del termini anterior, 
acordar de manera 
unànime, de forma 
expressa la seua 
renovació, per un 
període de fins a 4 
anys addicionals. No 
obstant açò, qualsevol 
de les parts, podrà 
denunciar el conveni 
amb un avís previ de 4 
mesos d'antelació a la 
data en què es 
pretenga finalitzar 

UNIVERSITY OF THE 
FREE STATE (SUD-
ÀFRICA) 

Addenda (al conveni 
signat 28/10/2013) Renovació de vigència 

Prorrogar la vigència 
del conveni durant 
altres 4 anys, 
comptats a partir del 
28 d'octubre de 2017 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

4 anys, comptats a 
partir del 28/10/2017 

 
 
Esther Algarra Prats 
Secretària General 
 
 
 
 
Alacant, 29 de gener de 2018 


