Ref. 0460
ACORD MARC DE COL.LABORACIÓ ACANüUIC¡,. CIENTÍFICA I
CULTURAL ENTRE EL SISTEMA TEC DE MONTERN.BY (Mñ,XIC) I LA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA)
Palma,
Monterrey,L
5 J[|L,2001
REUNITS
D'una part, el Dr. Alberto Bustani, Rector del SistemaTec de Monterrey, i el Dr. Enrique Zepeda,
vicerector d'Internacionalitzacií del SistemaTec de Monterrey, campus Monterrey (en endavant,
Tec de Monterrey).
I de I'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel'lentíssim
Senyor LlorenE Huguet Rotger, com a representantd'aquesta, segons el que estableixenla Llei
i el Decret 3211999,de 26 de marg, pel
orgánica II|I983, de 25 d'agost,de reforma universitdLria,
qual s'aprovenels Estatutsde I'esmentada
universitat.
Convengutsde l'interés recíproc per establir i desenvoluparrelacions de cooperacióintemacional
entre ambduesuniversitats,d'acord amb llurs respectivesatribucions,han establertles següents:
BASES GENERALS D'ACORD
Primera. Objectius.
Aquest Acord s'estableix per desenvoluparprogrames d'estudi conjunts, r I'intercanvi i la
cooperacióen els camps de la docéncia, formació d'estudiants i investigació, en el termes que
s'indiquenmés avall:
Es durá a terme dins el marc de col.laboració cultural i científica establertentre ambdós paisos i
ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius consells universitaris o
organismesde coordinació interuniversitária la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres
institucionsdels seuspaís.
Segona. Tipus de cooperació.
La cooperacióentre ambduesuniversitatspodrá incloure els punts següents:
1. Intercanvi d'informació i publicacions:s'inclou I'intercanvi entre les biblioteques de les
respectivesinstitucions.
2. Intercanvi de personaldocenti investigadorper complementarels cursosoferts a les respectives
universitats.
3. Seminaris,col.loquis,simposis.
4. Estudisd' investigacióconjunts.
5. Programesi plans d'estudi conjunts.
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6. Accés a equipsi materialespecífics.
7 . Visites de duradacurta.
8. Intercanvi de pregraui de postgrau.
9. Altres activitats de cooperacióacordadesentre ambduesparts.
Tercera. Arees de cooperació.
La cooperacióes desenvoluparádins aquellesáreesque siguin comunesa ambduesuniversitats.
El personal que ofereixin ambduesinstitucions per a les activitatsesmentadesanteriormenthaurá
de ser acceptatper ambdues parts, sota els estrictesprincipis d'idoneitat professional per a les
tasquespreteses.
Les áreesen qué es desenvolupila cooperacióinclouran programes i activitats diversos, que es
definiran especficamentals protocolscorresponents.
Quarta. Programes projectes específics.
Per cada programa o projecte específic s'haurá de desenvoluparun protocol" Aquests podran
incloure la informació següent.
1. L'origen, la naturalesai la descripciódel programaprojecte.
i delsparticipantsde cadainstitució.
2. Els noms dels responsables
3. La duradadel programaprojecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despesesrelacionades amb el pdecte i la
distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixementi la convalidació académicsen casos de
programesd'estudi conjunts.
6. Les previsions realitzadesper a I'allotjament i la participació dels convidats en activitats
universitáries,etc.
Aquestsprotocols haurande comptar amb l'aprovació del rector de cadaUniversitat.
Cinquena. Condicions financeres.
a) No hi ha cap tipus de compromísfinancer assumitper les institucions en el moment de la firma
d'aquestacord.
b) Per a cadaprogramaprojecte s'indicaran,separadament
i específica,els detalls financers.
Sisena. Reconeixement i convalidació.
En cas de programesd'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o
intercanvisinternacionals,s'establiráun sistemaacadémicde reconeixementmutu i convalidació.
Aquest sistemas'haurá de descriureen cada protocol específici l'hauran d'aprovar les autoritats
académiquescoffesponentsd' ambduesuniversitats
Setena. Forma de disposar de la propietat intel.lectual.
Tota la informació resultantd'activitats conjuntesrealitzadessotaaquestsacord,estaráa disposició
¡ d'ambduesparts,llevat que s'estableixinaltresnormes.
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Vuitena. VigDncia i duració.
El presentacord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quaffe anys,
període que es renovará automáticament.Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la
modificació o rescissióamb sis mesosd'anteiacióa la data prevista per fer-ho. En cas que I'acord
marc es denuncii ambduespartses comprometenafinalitzar els projectesi estudis que estiguessin
en fase derealització
Novena. Coordinació.
Cada Rector nomenaráen un termini no major de tres mesos un comité, comissió o persona
responsableque coordini i revisi les activitatsque es duguin a terme dins el marc de l'acord.
Els coordinadors es posaranen contacteregularmentper donar suport al desenvolupamentde la
cooperació
I com a prova de conformitat amb tot I'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present
acord marc, redactaten quatreexemplars,dos en catalái dos en castellá,cada una de les parts se'n
quedaun exemplaren cadaidioma.
Pel SistemaTec de Monterrev.
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Diligéncia
El presentacord marc el va aprovar el Consell Executiu de data 27 de manEde 2001 i
el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en dataü.
Al,..rmiOf .... de 2001.de conformitatambel que estableixen
els articles21.1.27)
i 178 delsEstatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovatspel Decret 32/1999,
de26 de marg (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

