CONSELL DE GOVERN DE 30 D'OCTUBRE DE 2014
CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN SECRETARIA GENERAL
TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

ASSOCIACIÓ PER ALS
ESTUDIS
INTERNACIONALS I
COMPARATS SOBRE EL
DRET DEL TREBALL I
LES RELACIONS
INDUSTRIALS (ITÀLIA)

CENTRE DE RECERCA
EN ANTROPOLOGIA
SOCIAL I CULTURAL
D'ORÀ (ALGÈRIA)

Específic

Marc

MATÈRIA

Una altra matèria

Marc

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Participar en una xarxa
internacional per a
fomentar i promoure
recerca, alta formació i
desenvolupament de
capacitats en l'àmbit
de la instrucció,
educació i formació
professional, economia
del treball, gestió de
recursos humans, dret
del treball i relacions
industrials.

Carmen Viqueira
DEPT. DE DRET DEL
TREBALL I DE LA
SEGURETAT SOCIAL
(FACULTAT DE DRET)

Tres anys, i les parts
podran interrompre-la
a partir del tercer mes,
per escrit.

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

Juan David Sempere
DEPT. SOCIOLOGIA I
(CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS)
Raúl Ruiz DEPT. DE
SOCIOLOGIA I
(CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS)

Tres anys, renovables
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar-lo i, en
aquest cas, haurà de
comunicar-ho per
escrit amb almenys
tres mesos d'antelació
a la data en què
pretenga finalitzar-se.

1

TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

FREE INTERNATIONAL
UNIVERSITY OF
MOLDOVA
(MOLDÀVIA)

INSTITUCIÓ
UNIVERSITÀRIA
COL·LEGI MAJOR
D'ANTIOQUIA DE
COLÒMBIA
(COLÒMBIA)

MAX PLANCK
INSTITUTE FOR TAX
LAW AND PUBLIC
FINANCE (ALEMANYA)

Marc

Marc

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

Marc

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

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

Marc

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

INSTITUT
UNIVERSITARI
D’INVESTIGACIONS
TURÍSTIQUES

Una altra matèria

L'estada de huit
setmanes en aquest
Institut durant l'any
2015 i 2016, per part
d'una alumna de la UA
que ha rebut una beca.

VICERECTORAT
INVESTIGACIÓ,
DESENVOLUPAMENT I
INNOVACIÓ

VIGÈNCIA
Tres anys, renovables
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar-lo i, en
aquest cas, haurà de
comunicar-ho per
escrit amb almenys
tres mesos d'antelació.
Tres anys, que seran
prorrogats tàcitament
per períodes d'igual
durada, excepte
denúncia per escrit de
qualsevol de les parts,
que haurà d'efectuarse amb tres mesos
d'antelació.

El que dure l'estada.
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT
ALLAMEH TABATABA'I
(IRAN)

UNIVERSITAT DE
BUGIA (ALGÈRIA)

UNIVERSITAT DELS
ESTUDIS DE PÀDUA
(ITÀLIA)

Específic

Marc

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

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

Marc

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

Cotutela de tesi
doctoral

Cotutela de tesi
doctoral.

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Jose Cutillas
DEPT. FILOLOGIAS
INTEGRADES
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

Quatre anys,
renovables tàcitament
per períodes d'un any,
excepte denúncia de
qualsevol de les parts
amb una antelació
mínima de dotze
mesos.

SECRETARIA GENERAL

Tres anys des de la
data de signatura.
Podrà ser resolt
mitjançant preavís
escrit amb anticipació
de tres mesos.

Miguel Ánglel Sáez
DEPT. D’ANALISI
ECONÒMICA APLICADA
(FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS)

Cinc anys,
prorrogables
automàticament per
períodes d'igual
durada, excepte
denúncia de qualsevol
de les parts, formulada
amb, almenys, sis
mesos d'antelació a
l'expiració del termini
inicial o qualsevol de
les pròrrogues
successives d’aquest.
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT
NACIONAL DEL
LITORAL (ARGENTINA)

UNIVERSITAT DE
FERHAT ABBAS SETIF1 (ALGÈRIA)

UNIVERSITAT
TECNOLÒGICA DEL
SALVADOR (EL
SALVADOR)

Específic

Marc

Addenda (al conveni
signat 28/07/2014)

MATÈRIA

OBJECTIU
Realitzar accions
concretes per al
desenvolupament de
programes d'interès
comú en
l'ensenyament i en la
recerca, amb el
propòsit d'enfortir les
relacions entre la
Facultat de Dret de la
UA i la Facultat de
Ciències Jurídiques i
Socials de la
Universitat Nacional
del Litoral en l'àmbit
de les ciències
jurídiques.

INICIATIVA

VIGÈNCIA

FACULTAT DE DRET

Cinc anys,
prorrogables
automàticament per
períodes d'igual
durada, excepte
denúncia de qualsevol
de les parts, formulada
amb, almenys, sis
mesos d'antelació.

Marc

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

INSTITUT
UNIVERSITARI DE
MATERIALS

Tres anys, renovables
tàcitament per
períodes iguals. No
obstant això, qualsevol
de les parts podrà
denunciar-lo i, en
aquest cas, haurà de
comunicar-ho per
escrit amb almenys
tres mesos d'antelació

Modificació del conjunt
de clàusules

Modificar les dates del
pagament i el compte
d'ingrés.

Francisco Sevillano
DEPT. D’HUMANITATS
CONTEMPORÀNIES
(FACULTAT DE
FILOSOFIA I LLETRES)

La del conveni (la de la
durada del curs).

Una altra matèria
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT VINYA
DEL MAR (XILE)

UNIVERSITAT
FEDERAL DE L’ESTAT
DE RIO DE JANEIRO
(BRASIL)

UNIVERSITAT DE NEW
ENGLAND
(AUSTRÀLIA)

Específic

Marc

Específic

MATÈRIA

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

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

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

Entrarà en vigor en el
curs acadèmic
2014/2015 i tindrà una
vigència de quatre
anys, que seran
renovats tàcitament
per períodes d'un any,
excepte denúncia de
qualsevol de les parts,
que haurà de notificar
amb una antelació
mínima de dotze
mesos.

Marc

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

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

Cinc anys.

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

Tres anys, renovables
automàticament per
períodes anuals,
excepte denúncia de
qualsevol de les parts
amb un preavís de nou
mesos.

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

Acordar els termes per
a l'intercanvi dels
estudiants de grau.
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TIPUS DE
CONVENI

ORGANISME

UNIVERSITAT DE
FLORIDA DEL NORD
(ESTATS UNITS
D'AMÈRICA)

UNIVERSITAT DEL
BIO-BIO (XILE)

MATÈRIA

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

Específic

Intercanvi de
professorat, alumnat o
PAS

OBJECTIU

INICIATIVA

VIGÈNCIA

Intercanvi d'estudiants

FACULTAT DE
CIÈNCIES
ECONÒMIQUES I
EMPRESARIALS

De juliol de 2014 a
juliol de 2019. Podrà
ser cancel·lat amb
causa o sense,
notificant-ho per escrit
amb trenta dies
d'antelació a l'altra
part.

Denunciar el conveni

VICERECTORAT DE
RELACIONS
INTERNACIONALS

----------------------

Aránzazu Calzada González
Secretària general

Alacant, 28 d'octubre de 2014
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