CONVENIS INTENACIONALES PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
CONSELL DE GOVERN DE 30 DE MARÇ DE 2020

ENTITAT

CENTRE UNIVERSITARI
SENAC (EL BRASIL)
Exp. 2020CON025696

TIPUS DE
CONVENI

CONVENI
ESPECIFIQUE

PARC NACIONAL DE
GALAPAGOS (L'Equador) CONVENI MARC
Exp. 2020CON022552

MATÈRIA

Intercanvi de
professorat,
alumnat i/o PAS

OBJECTE
Renovació del conveni específic
d'intercanvi d'estudiants signat
entre la UA i Centre Universitari
Senac al maig de 2014, per
adaptació a la legislació vigent
en matèria de convenis al Brasil

Establir marc de col·laboració
universitària internacional entre
la direcció del Parc Nacional de
Galápagos (l'Equador) i la UA,
sobretot en matèria d'I+D+I

INICIATIVA

VIGÈNCIA

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

4 anys, podent ser denunciado per
qualsevol de les parts amb una
antelació mínima de 60 dies

SANZ LAZARO, CARLOS.
DPTO. ECOLOGIA
(FACULTAT CIÈNCIES)

3 anys des de la data de
signatura. podent ser renovat per
un període igual o major, si així
ho establiren les parts de manera
expressa, acompanyant un
informe avaluatiu. No obstant
això, qualsevol de les parts podrà
denunciar el conveni, comunicantlo per escrit amb almenys 30 dies
d'antelació a la data en què
pretenga donar-se per finalitzat o
de manera immediata quan es
donen les circumstàncies
recogidónes en la clàusula 10a,
punt 3
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TECNOLOGICO DE
ANTIOQUIA-IU
Exp. 2020CON026051

CONVENI
ESPECÍFIC

UNIVERSITAT ANAHUAC
CONVENI
MEXICO NORD (MÈXIC)
ESPECIFIQUE
Exp. 2020CON019528

UNIVERSITAT CATOLICA
DE PEREIRA, COLÒMBIA
CONVENI MARC
(COLÒMBIA)
Exp. 2020CON025105

4 anys, des de la data de la
signatura, podent les parts, en un
mes d’antelaci qualsevol moment
abans de la finalització del términi
anterior, acordar unànimement de
manera expressa la seua pròrroga
per un període de fins a 4 anys
addicionals.
Si una de les parts volguera
posar fi al conveni en qualsevol
moment, haurà de notificar-lo a
l'altra amb una antelació mínima
de 1 mes a la data en la que
pretenga donar-se per finalitzat

Una altra matèira

Establir marc de col·laboració
universitària internacional entre
ambdues institucions, sobretot
en matèria d'I+D+I

Cotutela de tesi
doctoral

4 anys, des de la data de la
signatura, podent les parts, en
qualsevol moment abans de la
finalització del termini anterior,
Establir les condicions generals
PASTOR ALFONSO, MARIA acordar unànimement de manera
de col·laboració institucional
JOSEFA. DPTO.
expressa la seua pròrroga per un
entre totes dues universitats per HUMANITATS
període de fins a 4 anys
a l'elaboració de tesis doctorals
CONTEMPORANEAS
addicionals.
en règim de co-tutela
(FACULTAT FILOSOFIA I
Si una de les parts volguera
internacional
LLETRES)
posar fi al conveni en qualsevol
moment, haurà de notificar-lo a
l'altra amb una antelació mínima
de 6 mesos a la data en la que
pretenga donar-se per finalitzat
Establir les bases a través de les
quals, totes dues institucions
estrenyeran les seues relacions
mitjançant posteriors convenis
específics

I.U. INV. ESTUDIS SOC.
AMERICA LLATINA

SEGRELLES SERRANO,
JOSE ANTONIO. DPTO.
GEOGRAFIA HUMANA
(FACULTAT FILOSOFIA I
LLETRES)

3 anys, prorrogant-se tàcitament
per períodes d'igual duració,
excepte denúncia per escrit de
qualsevol de les parts, que haurà
d'efectuar-se amb 3 mesos
d'antelació
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UNIVERSITAT ESTATAL
DEL SUD DE MANABI
(L'EQUADOR)
Exp. 2020CON021813

CONVENI
ESPECIFIQUE

Una altra matèria

El desenvolupament d'un
projecte d'investigació en
BONET JORNET, ANDRES.
matèria de biodiversitat i turisme
DPTO. ECOLOGIA
entre la UA i la Universitat
(FACULTAT CIÈNCIES)
Estatal del Sud de Manabí

2 anys, improrrogable tàcitament.
Podrà ser prorrogat per acord
exprés de les parts. També podrà
ser denunciat, comunicant-ho
amb almenys 3 mesos d'antelació
a la data en la qual pretenga
donar-se per finalitzat

UNIVERSITAT
NACIONAL DE QUE EL
SEU, UNCUYO
CONVENI MARC
(MENDOZA, L'Argentina)
(L'ARGENTINA)
Exp. 2020CON027000

Establir les bases a través de les
quals totes dues institucions
VICERECTORAT DE
estrenyeran les seues relacions
RELACIONS
mitjançant posteriors convenis
INTERNACIONALS
específics.

5 anys des de la signatura, amb
renovació automàtica per igual
període. Podrà ser rescindit abans
del seu venciment a sol·licitud
d'una de les parts, sempre que es
comunique amb 90 dies
d'antelació

UNIVERSITAT
NACIONAL
D'INGENIERIA
(NICARAGUA)
Exp. 2020CON030642

CONVENI MARC

Crear un espai de col·laboració
comuna entre totes dues
VICERECTORAT DE
institucions que posteriorment es
RELACIONS
concretaran en accions
INTERNACIONALS
determinades a través de la
signatura de convenis específics

Entrarà en vigor en el moment de
la seua signatura i tindrà una
vigència de tres (3) anys,
prorrogant-se tàcitament per
períodes d'igual duració, excepte
denúncia per escrit de qualsevol
de les parts, que deurà efectuarse
amb 3 mesos d'antelació

CONVENI
ESPECIFIQUE

Constituir una doble titulació en
màster universitari sobre la base
del reconeixement mutu de
cursos i resultats acadèmics
FACULTAT DE FILOSOFIA
conduents a l'obtenció d'un títol I LLETRES
legalment reconegut per
cadascun dels dos estats
implicats

4 anys. Podrà ser renovat per a
un període de 4 anys mitjançant
consentiment escrit per totes dues
institucions. Les institucions
podran finalitzar aquest acord
abans del seu venciment, prèvia
notificació amb 6 mesos
d'antelació a la data en la qual
pretenga donar-se per finaliza do.

UNIVERSITE JEAN
MOULIN LIÓ 3
(FRANÇA)
Exp. 2020CON007151

Doble titulació

Esther Algarra Prats
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Secretària General
Alacant, 25 de març de 2020
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