CONSELL DE GOVERN DEL 28 DE FEBRER DE 2007

CONVENIS INTERNACIONALS PRESENTATS EN EL VICERECTORAT DE RELACIONS INSTITUCIONALS 

ORGANISME
TIPUS DE CONVENI
MATÈRIA
OBJECTIU
INICIATIVA
VIGÈNCIA
UNIVERSITAT DE NÀPOLS FEDERICO II (ITÀLIA)
Marc
Marc
Establir relacions de cooperació en els àmbits de l'ensenyament i la investigació científica
ESCOLA DE CIÈNCIES EMPRESARIALS GERMÀ BERNÀCER
3 anys, que poden ser resolts per qualsevol de les parts amb un preavís de 6 mesos. En cas de renovació, el conveni haurà de ser sotmès novament al procediment d'aprovació 6 mesos abans de la data de venciment, com a molt tard
OFICINA DE L'HISTORIADOR DE LA CIUTAT DE L'HAVANA (CUBA)
Marc
Marc
Mantenir una col·laboració recíproca en matèria científica, docent, cultural i de cooperació social, empresa en el marc del denominat “Projecte Habana”
VICERECTORAT DE RELACIONS INTERNANCIONALS I COOPERACIÓ

4 anys, que es prorrogaran automàticament per un nou període, llevat de revocació de qualsevol de les parts, que haurà d’efectuar-se amb 6 mesos d’antelació a la data del venciment
OFICINA DE L'HISTORIADOR DE LA CIUTAT DE L'HAVANA (CUBA)
Específic
Una altra matèria 

Facilitar la implantació progressiva d’aplicadors informàtics en les tasques docents i de gestió que es duen a terme a l'Oficina de l'Historiador 

VICERECTORAT DE RELACIONS INTERNANCIONALS I COOPERACIÓ

3 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
OFICINA DE L'HISTORIADOR DE LA CIUTAT DE L'HAVANA (CUBA)
Específic
Una altra matèria 

Salvaguardar el patrimoni de col·leccions nacionals i internacionals de l'Oficina de l'Historiador, com a premissa per a prestar nous serveis a través de les facilitats d'accés que ofereixen les noves tecnologies de la informació a la comunitat de professors, estudiants i investigadors

VICERECTORAT DE RELACIONS INTERNANCIONALS I COOPERACIÓ

3 anys, que es prorrogaran tàcitament per períodes de la mateixa durada, llevat de denúncia per escrit de qualsevol de les parts, que haurà de formular-se amb 3 mesos d'antelació
INSTITUT PERUA DE CRIMINOLOGIA I CIENCIES PENALS (SECCIO DE DRET PROCESSAL) (PERU)
Específic 
Curs d'especialista/expert
Impartició del programa acadèmic corresponent al títol propi d'especialista universitari en Nous Sistemes d'Enjudiciament Criminal Llatinoamericans
José María Asencio. DEPT. DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL (FACULTAT DE DRET)
2 anys, que es prorrogaran tàcitament per períodes de la mateixa durada, llevat de denúncia per escrit de qualsevol de les parts, que haurà de formular-se amb 6 mesos d'antelació
UNIVERSITAT NACIONAL DEL LITORAL (ARGENTINA)
Específic
Una altra matèria 

Establir una cooperació d'activitats, assessorament i assistència tecnològica mitjançant l'intercanvi de personal tècnic pertanyent a les dues universitats. Es duran a terme activitats de mobilitat del personal tècnic per a facilitar-ne l’especialització i el procés d'aprenentatge en tasques relacionades amb la transferència de tecnologia

VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ

2 anys. Es considerarà prorrogat automàticament, llevat de denúncia de les parts formulada amb 4 mesos d'antelació. Les parts podran modificar el conveni en qualsevol moment per mutu acord

Alacant, 21 de febrer de 2007



Juan Ramón Rivera Sánchez
Vicerector de Relacions Institucionals 


