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ACTUALITAT

AVISOS

● Resultats de les eleccions d’estudiants (Claustre, Juntes de
Facultat i Consells d’estudis) i de PDI i PAS (Claustre) [+]

● 2a convocatòria de beques Erasmus+ i altres programes de
mobilitat internacional (de 13.05 al 15.06) [+]

● Cicle de conferències de la Facultat de Dret: "La ciutadania
davant la justícia" (12.05, 17 h ) [+]

● Modificació del règim d’ajuts I+D 2008-2011 [+]

● La Facultat rep la medalla al mèrit policial concedida per la
Direcció General de Policia [+]

● Del 05 al 09.05, 10 h, Seminari: «Study Space VII, Beyond
Affordable Housing: An Interdisciplinary Multinational Approach
to Adequate Housing Options» [+]

● XVIII Premi Claustre de Doctors (termini 06.06) [+]

AGENDA

● Setmana del Parlament Universitari 2014 [+]

● 06.05, 11 h, Seminari: «Solució de conflictes en matèria tributaria: actual i perspectives de futur» [+]

● I Concurs de relats breus ambientats a la Facultat de Dret
(termini: 15.07) [+]

● 08.05, 10 h, Acte: «Secessió d'Estats i pertinença a la Unió
Europea» [+]

● Ajuts per a estades en universitats de parla anglesa per
reforçar la preparació del professorat per a la docència en
anglès (termini: 15.05) [+]

PROPERS ACTES

● Correcció de materials docents UB escrits en anglès
(termini: 19.05) [+]

● 12 i 14.05, I Jornadas: «Inclusión y exclusión social de la infancia» [+]

● I Congrés Interuniversitari del Treball de Fi de Grau, 19 i 20
de maig a Bilbao [+]

● 13.05, Taula rodona: «L'avantprojecte de la Llei de Protecció
de la Seguretat Ciutadana a debat: Protecció o laminació de
drets?» [+]

● Monogràfic Club de Feina SAE: «El mercat ocult: feines no
visibles» (19.05) [+]
● Multilingüitza't amb Rosetta Stone: matrícula oberta!
(termini: 05.05) [+]
● Curs gratuït de Màrqueting Digital a la UB organitzat per
Google i IAB Spain (12 a 16.05) [+]
● Jornada “La discapacitat a la societat actual: reptes i oportunitats”(08 i 09.05) [+]
● Inauguració de l'exposició «Vietnam & Birmània, camins
diferents cap a un futur democràtic?», Solidaritat UB (05.05,
19h) [+]
● Cursos pel plaer de saber - Gaudir UB [+]

● 12.05, Cicle de conferències de la Facultat de Dret:
ciutadania davant la justícia» [+]

● 15 i 16.05, Acte: «L'arma de moda: impacte dels drones en el
Dret internacional i les relacions internacionals contemporànies» [+]
● 19.05, Seminari Concursal UB: «Aspectes pràctics de la venda
concursal d'Unitats Productives» [+]
● 22.05, Cinquena sessió del Club de lectura [+]
● 05.06, Acte: «La nova regulació de la seguretat privada i la
seva aplicació a Catalunya» [+]
● 26.06, Jornada Internacional: «la lluita contra la trata d'éssers
humans: aspectes criminològics, penals, processals i victimològics» [+]

EL PROFESSORAT OPINA

Formulari per a sol·licituds de difusió d’activitats

● 14.04.14. Pepa Burriel, "Asistencia sanitaria transfronteriza, un reto para el país" , Redacción Médica

POSTGRAUS

Formulari per fer arribar col·laboracions en mitjans de comunicació

CONVOCATÒRIES

● Període de preinscripció als màsters universitaris per al curs
14-15 (01.02 a 27.06) [+]
● Sessió informativa del Màster en Advocacia (07.05, 14 h) [+]

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Premis
● Premis del Consell Social de la Universitat de Barcelona i
de la Fundació Bosch i Gimpera (termini: 31.05) [+]
● Premis Emprèn!UB (termini: 02.06) [+]
● Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret Financer i Tributari 2013 (termini: 30.06) [+]

● Tauler d’anuncis de l’Oficina de Pràctiques, Clínica Jurídica i
Borsa de Treball
● Mobilitat internacional: ERASMUS, doble titulació, convenis
bilaterals, etc.
● Oficina d’Afers Generals
● Altres convocatòries

● Premi Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte
(termini: 31.10) [+]
● IV Premio joven investigador
20.09) [+]

«La

UAM-RJUAM (termini:

Beques
● Beques de col·laboració amb el Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social UB (termini:
12.05) [+]
● Beques per a estades de recerca a l’Institute for Advanced Study (USIAS) de la Universitat d’Estrasburg (termini:
06.06) [+]
Ajuts i altres convocatòries
● Borsa de viatge per a investigadors en universitats dels
Estats Units (termini: 01.06) [+]
● Ajut de matrícula curs 13-14 per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes (termini: 30.06) [+]

