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ACTUALITAT

AVISOS

● Comunicat del Deganat sobre els actes del dia 27 de febrer
[+]

● Sol·licitud d’avaluació única per a assignatures de segon semestre [+]

● Dret UB es promociona en el QS World University Rankings
2014 by Subject [+]
● Presentació del Barcelona Institut d’Emprenedoria – BIE
(UB) (03.03) [+]
● Cursos ICE de formació permanent del professorat UB per
millorar la docència [+]
● Ampliació dels continguts de la subscripció Westlaw Aranzadi [+]

AGENDA
● 03.03.14, 10 h, 13è Curs-Seminari de Dret Romà (tots els dilluns fins al 28.04) [+]
● 03.03.14, 10 h, Lectura de tesi: «Fundamentos para una Teoría Federal Europea y Crítica al Paradigma del Estado-Nación en
Altiero Spinelli (1907-1986)» [+]
● 03.03.14, 12 h, Taula rodona d’experts «La mediació en l’àmbit del Dret Privat» [+]

● Enquesta de satisfacció del CRAI [+]

● 04.03.14, 10 h, 1r Seminari Avançat de Dret Romà (tots els
dimarts fins al 22.04) [+]

● Monogràfic Club de Feina SAE: «Treball i pràctiques a l'estranger: Programes Leonardo i Eurodissea» (10.03) [+]

● 05.03.14, 13 h, Taula rodona sobre «Dones i dret a decidir» [+]

● 6a Jornada de Drogodepències: Projectes compromesos
malgrat la crisi econòmica (SAE UB) [+]

● 05.03.14, 12 h, Conferència: «La guerra civil a Síria i el context
geogràfic» [+]

● Congrés Internacional d’Educació Emocional (UB-ICE) [+]

● 05.03.14, 13 h, Presentació del Manual d'estil interuniversitari
per a la redacció de textos institucionals en anglès (Campus de
la Diagonal Portal del Coneixement) [+]

● Cursos pel plaer de saber - Gaudir UB [+]

LES PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT
● Eva Andrés, «La colaboración social en el procedimiento
de recaudación tributario italiano. La colaboración privada
para el ejercicio de las funciones públicas de recaudación
tributaria en Italia» en Quincena fiscal: QF: revista de actualidad fiscal, 2013, vol. 13
● Oriol Mir, «Spanien» en Dörr, Oliver (dir.), Staatshaftung
in Europa. Nationales und Unionsrecht, De Gruyter, 2014
● Maria Teresa Vadrí, «Cataluña ante otras prioridades. La
protección ambiental en regresión», en Observatorio de
Políticas ambientales, 2013
● David Vallespín, «Algunas reflexiones acerca de la impugnación de acuerdos de la junta de propietarios (art. 18
LPH)» y «Aspectos procesales de los contratos de distribución mercantil», en Práctica de tribunales: revista de derecho procesal y mercantil, 2013, núm. 105
Formulari per fer arribar publicacions
Altres publicacions del professorat

EL PROFESSORAT OPINA
● 01.03.14. Joan Queralt: «La borrasca de la corrupción», El
País
● 24.02.14. Jordi Matas: «Una consulta embarazosa»,
El País
Formulari per fer arribar col·laboracions en mitjans de comunicació

● 06.03.14, 12 h, Segona sessió del Club de la lectura (canvi de
data) [+]

PROPERS ACTES
● 10.03.14, Jornada «Dona: Aspectes jurídics de gènere en el
dret de l’antiguitat» [+]
● 10.03.14, Conferència «La lucha contra la trata de personas en
la Organización para la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE)» [+]
● 12.03.14, Conferència «El control de les clàusules abusives,
l’execució hipotecària i la STJCE Aziz: balanç d’un any i noves
perspectives» [+]
● 17.03.14, Inici del seminari sobre «Gestió del temps: aprèn a
optimitzar el teu temps» [+]
● 25.03.14, Jornada sobre «La codificació del dret de consum en
el dret civil català» [+]
Formulari per a sol·licituds de difusió d’activitats

POSTGRAUS
● Període de preinscripció als màsters universitaris per al curs
2014-2015 [+]
● Segon període de matrícula de doctorat per als candidats de
nou accés del curs 2013-2014 [+]
● Oberta la inscripció del curs d’extensió universitària
«Seguretat i Policia» [+]

ENLLAÇOS D’INTERÈS

● Oberta la inscripció del curs d’extinció universitària «La prova
en el procés penal» [+]

● Tauler d’anuncis de l’Oficina de Pràctiques, Clínica Jurídica i Borsa de Treball

CONVOCATÒRIES
Premis

● Mobilitat internacional: ERASMUS, doble titulació, convenis bilaterals, etc.

● Premio Jóvenes Juristas 2014 (termini: 31.03.14) [+]

● Oficina d’Afers Generals

● Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret Financer i Tributari
2013 (termini: 30.06.14) [+]

● Altres convocatòries

Beques
● Beques predoctorals de la Universitat Autònoma de Xile
(termini: 15.03.14) [+]
● Beca per als estudiants de la UB per fer una estada al Reed
College de Portland (EUA) (termini: 21.03.14) [+]
● Beca Iberoaméricana. Jóvenes Profesores e investigadores.
Santander Universidades (termini: 30.03.14) [+]
● Beques i ajuts per estudiar a universitats de Corea (del Sud)
(terminis diversos) [+]
● Beques per a estades de recerca a l’Institute for Advanced
Study (USIAS) de la Universitat d’Estrasburg (termini: 06.06.14)
[+]
Ajuts i altres convocatòries
● Ajuts de matrícula per a l’ensenyament d’Investigació Privada
curs 2013-2014 (termini: 15.03.14) [+]
● Plaça de jurista temporal espanyol al TEDH (termini: 17.03.14)
[+]
● Ajut de matrícula, curs 2013-2014, per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes (termini: 30.06.14) [+]

