CONSELL DE GOVERN DE 27 DE SETEMBRE DE 2006

CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN EL VICERECTORAT DE RELACIONS INSTITUCIONALS 

ORGANISME
TIPUS DE CONVENI

MATÈRIA
OBJECTIU
INICIATIVA
VIGÈNCIA
UNIVERSITAT APPALACHIAN STATE (EUA)

Específic
Intercanvi 
professorat, alumnat 
o PAS 

Definir els objectius i 
modalitats d'intercanvi 
de professors i estudiants 

SECRETARIAT DE PROGRAMES 
INTERNACIONALS I MOBILITAT 

5 anys, prorrogable tàcitament per períodes d’1 any, llevat de 
denúncia de les parts amb 6 mesos d'antelació  

UNIVERSITAT DE CLEMSON (EUA)

Específic
Intercanvi 
professorat, alumnat 
o PAS 

Definir els objectius i 
modalitats d'intercanvi 
de professors i estudiants 

SECRETARIAT DE PROGRAMES 
INTERNACIONALS I MOBILITAT 

5 anys, prorrogable tàcitament per períodes d’1 any, llevat de 
denúncia de les parts amb 6 mesos d'antelació  

UNIVERSITAT
FIDÉLITAS (COSTA RICA)
UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA (COSTA RICA)

Marc
Marc
Establir les bases a través 
de les quals totes dues 
institucions estrenyeran les seues relacions amb 
posteriors convenis 
específics
José Manuel Canales 
OBSERVATORI LUCENTINO DE ADMINISTRACIO I POLITIQUES  PUBLIQUES COMPARADES
3 anys, prorrogable 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
UNIVERSITAT PROVINCIAL D’AICHI (JAPÓ)

Marc
Marc
Intercanviar experiències i 
personal en els camps de la 
docència, la investigació i 
la cultura en general, dins 
de les àrees en les 
quals les dues universitats tinguen un interès manifest
VICERECTORAT DE PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

5 anys, renovable 
automàticament any rere any si no hi ha notificació en contra 
amb una antelació de 6 mesos
UNIVERSITAT PROVINCIAL D’AICHI (JAPÓ)


Específic
Altres
Assistència d'estudiantes 
procedents de la 
Universitat Provincial d’Aichi a cursos d'espanyol 
organitzats per la SRI 

VICERECTORAT DE PLANIFICACIÓ 
ECONÒMICA 

La mateixa del conveni 
marc. 5 anys, renovable 
automàticament any rere any si no hi ha notificació en contra 
amb una antelació de 6 mesos 

UNIVERSITAT OUACHITA 
BAPTIST (EUA)

Marc
Marc
Intercanviar experiències i 
personal en els camps de la 
docència, la investigació i 
la cultura en general, dins 
de les àrees en les 
quals totes dues universitats tinguen interès 
manifest
VICERECTORAT PLANIFICACION 
ECONOMICA 

3 anys, prorrogable 
tàcitament per períodes de la mateix  durada, llevat de 
denúncia per escrit de 
qualsevol de les parts, 
que haurà de fer-se amb 3 mesos d'antelació 
UNIVERSITAT  OUACHITA 
BAPTIST (EUA)


Específic
Altres
Assistència d'estudiantes 
procedents de la 
Universitat  de Ouachita 
Baptist a cursos d'espanyol 
organitzats per la SRI 

VICERECTORAT PLANIFICACION 
ECONOMICA 

La mateixa del conveni marc del qual depèn. 3 anys, 
prorrogables tàcitament per 
períodes de la mateixa durada, llevat de denúncia de qualsevol 
de les parts, que haurà de 
fer-se amb 3 mesos d'antelació


Alacant, 19 de setembre de 2006


Juan Ramón Rivera Sánchez
Vicerector de Relacions Institucionals 

