CONSELL DE GOVERN DE 30 D'OCTUBRE DE 2012
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

CONSELL SUPERIOR
DE LA JUDICATURA
(COLÒMBIA)

XARXA
INTERNACIONAL DE
L'ESPORT I CIÈNCIES
DE LA SALUT
(HONGRIA)

UNIDAD MÉRIDA DEL
CENTRO DE
INVESTIGACION Y DE
ESTUDIOS
AVANZADOS DE
L’INSTITUTO
POLITÉCNICO
NACIONAL (MÈXIC)

Marc

Específic

Marc

MATÈRIA

Marc

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

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

Josep Aguiló DEPT.
FILOSOFIA DEL DRET I
DRET INTERNACIONAL
PRIVAT (FACULTAT DE
DRET)

Indefinida, llevat de
denúncia expressa per
alguna de les parts,
que haurà de
comunicar-ho amb 1
mes d'antelació

Una altra matèria

La creació d'una unitat
mixta denominada
“Centre Internacional
per a l'Anàlisi del
Rendiment Esportiu”

VIC. INVESTIG.
DESENVOLUPAMENT I
INNOV.

Marc

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

Pedro Garcés DEPT.
ENG. DE LA
CONSTRUCC., OBRES
PUBLIQUES I
INFRAESTR. URBANA
(ESCOLA POLITÈCNICA
SUPERIOR)

Fins a la seua
terminació o extinció,
llevat de denúncia
expressa de qualsevol
de les parts,
comunicada amb
almenys 3 mesos
d'antelació a la data en
la qual pretenga
donar-ho per finalitzat
3 anys, prorrogant-se
tàcitament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
que haurà d'efectuarse amb 3 mesos
d'antelació

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT D'ALGER
2 (ALGÈRIA)

UNIVERSITAT
D'ESTUDIS
ESTRANGERS DE
GUANDONG (XINA
(REPÚBLICA
POPULAR))

Marc

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Eva Lapiedra DEPT.
FILOLOGIES
INTEGRADES
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

3 anys, prorrogant-se
tàcitament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
que haurà d'efectuarse amb 3 mesos
d'antelació

VICERECTORAT REL.
INTERNACIONALS

5 anys, podent-se
denunciar per
qualsevol de les parts
amb 6 mesos
d'antelació

Marc

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

Una altra matèria

Establir les condicions
que regularan un
programa comú de
recerca entre les dues
universitats

Eva Lapiedra DEPT.
FILOLOGIES
INTEGRADES
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

VICERECTORAT DE
REL. INTERNACIONALS

UNIVERSITAT DE LA
MANOUBA (TUNÍSIA)

Marc

Marc

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

UNIVERSITAT DE
SUNGKYUNKWAN
(COREA DEL SUD)

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

Intercanvi d'estudiants
entre les dues
universitats

3 anys, prorrogant-se
tàcitament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
que haurà d'efectuarse amb 3 mesos
d'antelació
5 anys, prorrogant-se
tàcitament per 5 anys
més, llevat de
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
que podrà ser
denunciat amb 9
mesos d'antelació a la
data de finalització

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSIDAD
TÉCNICA ESTATAL DE
QUEVEDO (EQUADOR)

UNIVERSIDADE DO
VAL DO ITAJAI,
UNIVALI (BRASIL)

UNIVERSIDADE DO
VAL DO ITAJAI,
UNIVALI (BRASIL)

Marc

Específic

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Marc

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

Roque Moreno DEPT.
AGROQUÍMICA I
BIOQUÍMICA
(FACULTAT DE
CIÈNCIES)

Cotutela de tesi
doctoral

Establir les condicions
que regulen la cotutela
internacional de tesi
doctoral entre les dues
universitats

José Antonio Miranda
DEPT. ANÀLISI
ECONÒMICA APLICADA
(FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS)

Afavorir l'intercanvi
d'estudiants de màster
i professorat

José Antonio Miranda
DEPT. ANÀLISI
ECONÒMICA APLICADA
(FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS)

Intercanvi de
professorat, alumnat
i/o PAS

VIGÈNCIA
3 anys, prorrogant-se
tàcitament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
que haurà d'efectuarse amb 3 mesos
d'antelació
5 anys, prorrogables
automàticament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia de qualsevol
de les parts formulada
amb almenys 6 mesos
d'antelació a l'expiració
del termini inicial o a la
de qualsevol de les
seues pròrrogues

Indefinida

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITÉ PAUL
VALÉRY-MONTPELLER
III (FRANÇA)

Específic

Aránzazu Calzada González
Secretària general

Alacant, 25 d’octubre de 2012

MATÈRIA

Cotutela de tesi
doctoral

OBJECTIU

Establir les condicions
que regulen els estudis
de doctorat conjunt en
règim de cotutela
acadèmica

INICIATIVA

VIGÈNCIA

CENTRE
IBEROAMERICÀ DE LA
BIODIVERSITAT,
CIBIO

5 anys, prorrogables
automàticament per
períodes d'igual
durada, llevat de
denúncia de qualsevol
de les parts formulada
amb almenys 6 mesos
d'antelació a l'expiració
del termini inicial o a la
de qualsevol de les
seues pròrrogues

