
NORMATIVA PER A LA SIGNATURA DE CONVENIS DE COOPERACIÓ

INSTITUCIONAL

Degut a l’increment progressiu de propostes de conveni de cooperació institucional amb

altres universitats estrangeres la Universitat de València ha considerat necessària

l'adequació del sistema regulador existent amb les següents clàusules:

1. Podran proposar la signatura d’un conveni de cooperació el personal universitari

(PDI o PAS) amb relació amb la Universitat de València.

1.1. En cas de personal no funcionari, l’esmentada proposta haurà de ser

avalada, com a mínim, per un PDI o PAS amb estabilitat laboral.

1.2. La proposta de conveni amb la memòria explicativa  haurà de ser

aprovada pel Consell del Departament, Junta de Centre o òrgan de

govern col·legiat de qualsevol altre servei estatutari on pertanya el

representant de la UVEG.

2.  La proposta de conveni haurà de presentar-se amb la següent documentació:

2.1. Text del conveni marc, en valencià i una altra llengua. S’intentarà,

sempre que siga possible, presentar un text de cooperació de caràcter

general, tal com és el conveni marc aprovat per la UVEG. En cas que

fóra adaptat per a complir amb les exigències de l’altra universitat o

institució, que complisca una similaritat general amb el text.

2.2. Informació institucional de l’altra institució segons model adjunt.

2.3. Annex al conveni marc, si escau, on es detallen les activitats

acadèmiques i investigadores, així com la cooperació que es durà a terme

entre el representant o els grups d’investigació d’ambdues universitats.

2.4. Memòria explicativa dels beneficis que tal acord puga repercutir.

2. Finançament genèric. Tot personal PDI o PAS podrà demanar les ajudes sota

conveni de caràcter general. Generalment, la universitat d’origen ajudarà amb les

despeses de viatge i la de destinació en les d’allotjament i manutenció, excepte si no

ès estipulat al conveni.

3. Finançament específic. En cas que el conveni tinga una implicació econòmica,

s’haurà de presentar memòria de despeses de caràcter específic amb previsions

anuals i fons possibles de finançament extern. En aquest cas, s’haurà de presentar la

proposta de l’1 al 30 de maig, per a l’exercici pressupostari de l’any següent.



4. Propostes inter-departamentals. Per a considerar un possible finançament

d’activitats per part de la UVEG, es consideraran prioritàries les propostes en què

figuren activitats de caràcter interdepartamentals o interfacultatives en les que es

potencien projectes d’investigació o intercanvi d’estudiants de diferents àrees.

5. Representants. S’inclourà al text marc un representant de cada institució.

6. Memòria anual d’activitats. Cada representant s’encarregarà d’elaborar i presentar

a la Delegació de Relacions Internacionals una memòria anual d’activitats,

mobilitat, resultats i possibles noves vies de col·laboració, per tal de millorar els

convenis.

7. Vigència. El conveni es considerarà vigent fins a la data de finalització proposta al

conveni, que no serà mai superior a cinc anys, o fins que una de les parts la

denuncie, encara que no repercutirà a les activitats propostes per a aquell any

acadèmic  Es podrà prorrogar la vigència d’un conveni sempre que les dues parts

ho demanen específicament.

8. Presentació de propostes. La documentació per a noves propostes de convenis

s’haurà de remetre al Vicerectorat de Política Científica i Cooperació Internacional

per a l’avaluació. En cas de ser aprovada la proposta, s’elevarà al Consell de

Govern.



Vicerectorat de Política Científica

i Cooperació Internacional

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL PER A LA PROPOSTA DE CONVENI DE
COOPERACIÓ

Nom de la institució

Adreça

Rector

Responsable de Relacions
Internacionals

Telèfons

Fax

E-mail:

Responsable del conveni bilateral

Pàgina WEB

Caràcter (pública o

privada)

Any de creació

Nombre d’estudiants
(a l’últim curs acadèmic)

      Nombre de professors

(a l últim curs acadèmic)

Titulacions que



s’imparteixen

            (adjuntar annex)

            Principals Línies

d’investigació  (adjuntar annex)
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