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

APPALACHIAN STATE
UNIVERSITY (ESTATS
UNITS D'AMERICA)

CHITKARA
UNIVERSITY (ÍNDIA)

TIPUS DE
CONVENI

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

Acordar els termes per
a l'intercanvi
d'estudiants,
professors o personal

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

Acordar els termes per
a l'intercanvi
d'estudiants de grau

VICERECTORAT REL.
INTERNACIONALS

VIGÈNCIA
Cinc anys, renovable
dos anys més de mutu
acord notificat per
escrit com a mínim
180 dies abans de la
seua conclusió.
Qualsevol de les parts
podrà acabar aquest
acord en qualsevol
moment, notificant-ho
a l'altra part amb una
antelació com a mínim
de 180 dies.
Entrarà en vigor el curs
acadèmic 2013/14 i
tindrà una vigència de
4 anys. Una vegada
que expire aquest
termini, l'acord es
considerarà renovat
automàticament per
períodes anuals. Si
qualsevol de les dues
parts volguera
rescindir l'acord en
qualsevol moment,
haurà de notificar-ho a
l'altra part amb un
mínim de dotze mesos
d'anticipació.
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME
CITY UNIVERSITY OF
HONG KONG
(DEPARTAMENT
D'INFORMATICA)
(REPÚBLICA POPULAR
DE LA XINA)

FONDAZIONE ONLUS
RESTORING ANCIENT
STABIAE, RAS
(ITÀLIA)

FUNDACIÓ POROSUS
(FRANÇA)

Específic

Marc

Específic

MATÈRIA

UNIVERSITAT PARIS 8
VINCENNES-SAINT
DENIS (FRANÇA)

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

Acordar els termes per
a l'intercanvi
d'estudiants de grau

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

Quatre anys, renovable
per consentiment mutu
i per escrit. Qualsevol
de les parts podrà
donar-lo per finalitzat
comunicant-ho per
escrit amb nou mesos
d'antelació.

Marc

Promoure el
desenvolupament de la
col·laboració
acadèmica, científica i
cultural, i fomentar la
cooperació entre les
dues institucions.

Lorenzo Abad DEP.
PREHISTÒRIA,
ARQUEOLOGIA, HIST.
ANTIGA, FILOL.
GREGA I FILOL.
LLATINA (FACULTAT
DE FILOSOFIA I
LLETRES)

Cinc anys des de la
data de signatura,
llevat de rescissió per
escrit per qualsevol de
les parts amb una
antelació mínima de
tres mesos.

Màster

Establir les vies de
participació de la
Fundació Porosus en el
Master en
Interpretació de
Guitarra Clàssica

VICERECTORAT
D'ESTUDIS, FORM. I
CAL.

1 any, renovable

Una altra matèria

Col·laboració entre les
tres institucions per a
consolidar els estudis
catalans en la U. París
8 i per a la realització
d'activitats
acadèmiques i de
recerca que
contribuïsquen a la
seua promoció i difusió

VICERECTORAT DE
CULTURA, ESPORT I
POL. LING.

Quatre cursos
acadèmics, des del
curs 2013-14 fins al
curs 2016-17, llevat de
comunicació de no
renovació per escrit
amb una antelació
mínima de tres mesos

INSTITUT RAMON
LLULL
Específic

OBJECTIU
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME
INSTITUT
TECNOLÒGIC
D’ESTUDIS
SUPERIORS
D’OCCIDENTE, AC
(MÈXIC)

KYONGGI UNIVERSITY
(COREA DEL SUD)

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
ARGENTINA, UCA
(ARGENTINA)

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Marc

Marc

La col·laboració en
l'àmbit general de la
docència, la
investigació i les
activitats culturals.

Manuel Atienza DEP.
FILOSOFIA DEL DRET I
DRET INTERNACIONAL
PRIVAT (FACULTAT DE
DRET)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

Acordar els termes
d'intercanvi
d'estudiants de
pregrau

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

Acordar els termes per
a l'intercanvi
d'estudiants i
professorat.

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

VIGÈNCIA
Tres anys, que es
prorrogaran tàcitament
per períodes de la
mateixa durada, llevat
de denúncia per escrit
de qualsevol de les
parts, que haurà
d'efectuar-se amb 3
mesos d'antelació.
Quatre anys des del
curs acadèmic
2013/2014, renovantse tàcitament per
períodes d'un any,
llevat de notificació de
finalització amb una
antelació de dotze
mesos
Quatre anys, renovable
per consentiment escrit
mutu de les dues
institucions, llevat de
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts
amb nou mesos
d'antelació.
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

MATÈRIA

OBJECTIU

TERRA FECUNDIS
UNIVERSITAT DE
CUENCA (EQUADOR)

UNIVERSITÀ
CATTOLICA DEL
SACRO CUORE, UCSC
(ITÀLIA)

Específic

Marc

INICIATIVA

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

Acordar els termes
d'intercanvi
d'estudiants de
pregrau d'Arquitectura

Javier Sánchez
DEP. EXPRESIÓ
GRÀFICA (ESCOLA
POLITECNICA
SUPERIOR)

Marc

La col·laboració en
l'àmbit general de la
docència, la
investigació i les
activitats culturals.

Joaquín Melgarejo
DEP. ANÀLISI
ECONÒMICA APLICADA
(FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS)

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor el curs
acadèmic 2013/14 i
tindrà una vigència de
dos anys. Una vegada
finalitzat aquest
període, l'acord es
considerarà renovat
tàcitament per
períodes d'un any. Si
qualsevol de les dues
parts volguera posar fi
a l'acord en qualsevol
moment, haurà de
notificar-ho a l'altra
part amb una antelació
mínima de dotze
mesos.
Tres anys, que es
prorrogaran tàcitament
per períodes de la
mateixa 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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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT DE
MONTEVIDEO
(URUGUAI)

UNIVERSITAT DE NIS
(SÈRBIA)

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

Acordar els termes per
a l'intercanvi
d'estudiants de
pregrau

VICERECTORAT REL.
INTERNACIONALS

Marc

La col·laboració futura
entre les dues
institucions en temes
de col·laboració entre
professors i estudiants,
i participar en
iniciatives per al
foment de l'educació,
investigació i
cooperació
internacional.

OFICINA DE GESTIÓ
DE PROJECTES
INTERNACIONALS

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor el curs
acadèmic 2013/2014
amb una vigència de
quatre anys. Una
vegada finalitzat
aquest període, l'acord
es considerarà renovat
tàcitament per
períodes d'un any. Si
una de les dues parts
volguera posar fi a
l'acord en qualsevol
moment, haurà de
notificar-ho a l'altra
part amb una antelació
mínima de dotze
mesos.
Cinc anys, que es
renovaran per períodes
addicionals de cinc
anys llevat que es
preavise de la seua
finalització amb
seixanta dies
d'antelació com a
mínim o es denuncie
amb un preavís de tres
mesos
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT DEL
NORTE (COLÒMBIA)

UNIVERSITAT
FEDERAL DE SANTA
CATARINA, UFSC
(BRASIL)

UNIVERSITAT
FEDERAL DE SANTA
CATARINA, UFSC
(BRASIL)

Marc

Marc

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Marc

Promoure la
cooperació acadèmica
entre la UA i la
Universitat del Norte,
sobre la base del
respecte mutu de
l'autonomia de
cadascuna.

Jaime Ramis Soriano
DEP. FÍSICA,
ENGINYERIA DE
SISTEMES I TEORIA
DEL SENYAL (ESCOLA
POLITECNICA
SUPERIOR)

Marc

Establir les bases a
través de les quals les
dues institucions
reforçaran les seues
relacions mitjançant
posteriors convenis
específics

VICERECTORAT REL.
INTERNAC. I
COOPERACIÓ

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

Intercanvi
d'estudiants,
professors,
investigadors i
personal tècnic
administratiu

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

VIGÈNCIA
Cinc anys a partir de la
data de signatura, que
es renovaran
automàticament per un
període similar, llevat
de denúncia per escrit
de qualsevol de les
parts amb una
antelació de noranta
dies.
5 anys a partir de la
data de l'última
signatura. L'acord
podrà ser prorrogat,
abans de la data de
vigència, mitjançant
comunicació escrita de
les dues parts,
preferentment amb el
mínim de seixanta dies
d'antelació
Cinc anys a partir de la
data de l'última
signatura. L'acord
podrà ser prorrogat,
abans de la data de
vigència, mitjançant
comunicació escrita de
les dues parts,
preferentment amb un
mínim de seixanta dies
d'antelació.
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT
GERARDO BARRIOS
(EL SALVADOR)

UNIVERSITAT
LUTERANA
SALVADORENCA (EL
SALVADOR)

UNIVERSITAT
NACIONAL DE
COLÒMBIA

UNIVERSITAT
POLITECNICA DE
PUERTO RICO
(PUERTO RICO)

Marc

Marc

Específic

Marc

MATÈRIA

OBJECTIU

Marc

Col·laboració en
l'àmbit general de la
docència, la recerca i
les activitats culturals

Marc

Col·laboració en
l'àmbit general de la
docència, la recerca, la
mobilitat docent
estudiantil i les
activitats culturals

Cotutela de tesi

Cotutela de tesi
d'Andrea del Pilar S.R.

Marc

Establir les bases a
través de les quals les
dues institucions
reforçaran les seues
relacions mitjançant
posteriors convenis
específics.

INICIATIVA

VIGÈNCIA

SECRETARIA GENERAL

Tres anys, prorrogantse tàcitament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia per escrit
amb tres mesos
d'antelació com a
mínim

SECRETARIA GENERAL

Tres anys, prorrogantse tàcitament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia per escrit
amb almenys tres
mesos d'antelació

Juan Miguel Feliu
IU ELECTROQUÍMICA

Tres anys, podent
prorrogar-se de
manera excepcional a
proposta dels directors
de tesis sis mesos
abans de la data de
finalització

VICERECTORAT
INVEST., DESENV. I
INNOV.

3 anys, prorrogable
tàcitament per
períodes de la mateixa
durada, llevat de
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
que s’haurà d'efectuar
amb 3 mesos
d'antelació.
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT
POLITECNICA DE
PUERTO RICO
(PUERTO RICO)

UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PALERMO
(ITÀLIA)

UNIVERSITY OF
SOUTH CAROLINA
UPSTATE (ESTATS
UNITS D'AMERICA)

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

L'intercanvi d'alumnat
de pregrau

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

Específic

Una altra matèria

Establir la participació
dels professors del
Dipartimento di Studi
su Politica, Diritto i
Società de la
Università Degli Studi
di Palermo en el
màster en
Argumentació Jurídica
de la Universitat
d'Alacant

Manuel Atienza DEP.
FILOSOFIA DEL DRET I
DRET INTERNACIONAL
PRIVAT (FACULTAT DE
DRET)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

Intercanvi de
professors,
investigadors i
estudiants

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

Específic

VIGÈNCIA
Entrarà en vigor en el
curs acadèmic 20132014, amb una durada
de 4 anys, i es
renovarà tàcitament
per períodes d'1 any,
llevat de denúncia de
qualsevol de les parts
amb 12 mesos
d'antelació.
5 anys, renovable
tàcitament per
períodes iguals, llevat
de denúncia per alguna
de les parts, que ho
haurà de comunicar
per escrit amb una
antelació de dos mesos
com a mínima la data
que pretenga a donarlo per finalitzat.
Quatre anys des del
curs acadèmic
2013/2014, que es
renovaran
automàticament per
períodes anuals, llevat
de denúncia per
qualsevol de les parts
amb un mínim de nou
mesos d'antelació.

Aránzazu Calzada González
Secretària General

Alacant, 29 de juliol de 2013
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