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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE NITRA 
(ESLOVÀQUIA) 
Exp. 2019CON073432 

CONVENI MARC  

Formalitzar un conveni marc 
entre la UA i la Universitat 
Constantí el Filòsof, de Nitra 
(Eslovàquia). 
 

IU DE SÍNTESI 
ORGÀNICA 

3 anys, que es prorrogaran 
tàcitament per períodes de la 
mateixa duració, llevat de denúncia 
per escrit de qualsevol de les parts, 
que s’haurà d'efectuar amb 3 
mesos d'antelació. 

HAWAII PACIFIC UNIVERSITY 
(ESTATS UNITS D’AMÈRICA ) 
Exp. 2018CON091925 

CONVENI ESPECÍFIC 
Intercanvi de 
professorat, 
alumnat o PAS 

Ampliar la xarxa d'universitats 
sòcies per a la mobilitat 
d'estudiants en una zona en la 
qual fins ara no hi ha cap 
universitat sòcia de la UA. 

VICERECTORAT DE 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

 
4 anys des de la data de signatura. 
Abans d’acabar el termini anterior, 
les parts podran acordar de manera 
expressa la pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts 
podrà rescindir el conveni, 
comunicant-ho a l'altra part amb un 
mínim de 12 mesos d'antelació a la 
data en què es pretenga donar per 
finalitzat. 
 
 

HEALTHIUM-HEALTHCARE 
SOFTWARE SOLUTIONS, SA 
(PORTUGAL) 
Exp. 2019CON056217 

CONVENI MARC  

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

FACULTAT DE 
CIÈNCIES DE LA 
SALUT 

 
3 anys, que es prorrogaran 
tàcitament per períodes de la 
mateixa duració, llevat de denúncia 
per escrit de qualsevol de les parts, 
que s’haurà d'efectuar amb 2 
mesos d'antelació a la data en la 
qual es pretenga donar per 
finalitzat. 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

OFICINA EUROPEA DE 
PATENTS, EPO (ALEMANYA), 
OFICINA DE PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL DE LA UNIÓ 
EUROPEA 
Exp. 2019CON034927 

ADDENDA (al conveni 
signat el 1/4/2015) 

Una altra 
matèria 

L'ampliació del conveni ja 
existent relatiu a les pràctiques 
dels estudiants del màster 
Magister Lvcentinvs. Amb 
aquesta addenda es pretén 
ampliar a altres estudiants de 
la Universitat d’Alacant la 
possibilitat de realitzar 
pràctiques en el marc del Pan-
European Seal Professional 
Traineeship Programme. 

GALLEGO SÁNCHEZ, 
ESPERANZA. DEP. 
DRET MERCANTIL I 
DRET PROCESSAL 
(FACULTAT DRET) 

 
 
 
 
 
 
 
La mateixa que el conveni específic 
(començarà en el curs acadèmic 
2015/16 i estarà vigent per un 
període de temps no especificat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLÒGIC D'ANTIOQUIA-
IU (COLÒMBIA) 
Exp. 2019CON059882 

ADDENDA (al conveni 
signat el 16/10/2018) 

Tutela 
acadèmica 

Modificar el conveni signat amb 
data 16 d'octubre de 2018 per 
a afegir-hi la responsabilitat al 
TdeA de transferir a la UA els 
costos dels tiquets aeris i els 
allotjaments. 

IU D'INVESTIGACIÓ 
D'ESTUDIS SOCIALS 
D’AMÈRICA LLATINA 

Des de la data de signatura i tindrà 
la vigència del conveni que l'acull (3 
anys, imporrogrables 
automàticament. El conveni pot ser 
prorrogat, per una vegada, i com a 
màxim pel mateix temps de 
duració, per acord entre les parts, 
expressat per escrit, amb una 
antelació mínima de 3 mesos a la 
data en què vaja a donar-se per 
finalitzada la col·laboració). 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE LA SABANA 
(COLÒMBIA) 
Exp. 2019CON053337 

CONVENI ESPECÍFIC Cotutela de 
tesi doctoral 

La defensa de tesi doctoral en 
règim de cotutela internacional. 

MOLTÓ BERENGUER, 
JULIA. DEP. 
ENGINYERIA 
QUÍMICA (ESCOLA 
POLITÈCNICA 
SUPERIOR) 

 
 
 
4 anys des de la data de signatura. 
En qualsevol moment i abans de la 
finalització del termini anterior, les 
parts podran acordar de manera 
expressa la seua pròrroga per un 
període de fins a 4 anys 
addicionals. No obstant això, 
qualsevol de les parts podrà 
denunciar el conveni, comunicant-lo 
per escrit amb almenys 6 mesos 
d'antelació a la data en què es 
pretenga donar per finalitzat. 
 
 
 

UNIVERSITAT DE LARBI 
TéBESSI-TÉBESSA (ALGÈRIA) 
Exp. 2019CON080001 

CONVENI MARC  

Conveni marc de col·laboració 
universitària internacional entre 
la Universitat de Larba Tébessi 
- Tébessa (Algèria) a través del 
DEP. d'Éssers Vius i la UA, a 
través de l'Institut 
d’Investigació CIBIO. 
 

IU D'INVESTIGACIÓ 
CIBIO 

 
 
 
3 anys des de la data de signatura, 
que es prorrogaran tàcitament per 
períodes de la mateixa duració, 
excepte denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts, que s’haurà 
d'efectuar amb 3 mesos d’antelació. 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

UNIVERSITAT DE PLAYA 
ANCHA VALPARAÍSO (XILE) 
Exp. 2019CON053414 

CONVENI ESPECÍFIC Cotutela de 
tesi doctoral 

Establir les condicions generals 
de col·laboració entre les dues 
universitats per al 
desenvolupament de tesis 
doctorals en règim de cotutela 
internacional.  

SÁNCHEZ LIZASO, 
JOSE LUIS. DEP. 
CIÈNCIES DEL MAR 
I BIOLOGIA 
APLICADA 
(FACULTAT 
CIÈNCIES) 

 

4 anys des de la data de signatura. 
En qualsevol moment i abans de la 
finalització del termini anterior, les 
parts podran acordar de manera 
expressa la pròrroga per un període 
de fins a 4 anys addicionals. No 
obstant això, qualsevol de les parts 
podrà denunciar el conveni, 
comunicant-ho per escrit amb 
almenys 6 mesos d'antelació a la 
data en què es pretenga donar per 
finalitzat. 

 

UNIVERSITAT LLATINA DE 
COSTA RICA (COSTA RICA) 
Exp. 2019CON063898 

CONVENI MARC  

Cooperar en investigació, 
docència, mobilitat de 
professorat i d'estudiants, i en 
general desenvolupar projectes 
que beneficien les dues 
institucions i els seus entorns. 

TORRES VALDÉS, 
ROSA MARÍA. DEP. 
COMUNICACIÓ I 
PSICOLOGIA 
SOCIAL (FACULTAT 
C. ECONÒMIQUES I 
EMPRESARIALS) 

 
3 anys, que es podran prorrogar 
per acord exprés de les parts amb 
almenys 60 dies d'antelació al 
venciment del conveni.  
Qualsevol de les parts podrà 
denunciar-lo amb un preavís 
d'almenys 30 dies.  
 

UNIVERSITAT NACIONAL 
D'ENGINYERIA (PERÚ) 
Exp. 2019CON056635 

CONVENI ESPECÍFIC Cotutela de 
tes doctoral 

Establir les condicions generals 
de col·laboració entre les dues 
universitats per al 
desenvolupament de tesis 
doctorals en règim de cotutela 
internacional 

IU DE MATERIALS 

 
4 anys. En qualsevol moment i 
abans de la finalització del termini 
anterior, les parts podran acordar 
de manera expressa la pròrroga per 
un període de fins a 4 anys 
addicionals. 
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ENTITAT TIPUS DE CONVENI MATÈRIA OBJECTIU INICIATIVA VIGÈNCIA 

 
UNIVERSITAT DE LÚRIO 
(MOÇAMBIC)  
Exp. 2019CON072463 
 

CONVENI MARC  

Oficialitzar col·laboracions en 
docència i investigació que ja 
es realitzen en el marc de 
programes de cooperació 
finançats amb ajudes del 
Vicerectorat de Relacions 
Internacionals. 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES 

 
3 anys des de la data de signatura, 
renovable tàcitament per períodes 
iguals. No obstant això, qualsevol 
de les parts podrà denunciar el 
conveni, comunicant-ho per escrit 
amb almenys 3 mesos d'antelació. 
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