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DESTACAT

AVISOS

● Celebrat l’acte de cloenda de la promoció 2014
de Ciències Polítiques i de l’Administració
L’acte va tenir lloc el proppassat 4 de juliol i hi van
intervenir el cap d’estudis, Prof. Josep M. Reniu, els
professors Cesáreo Rodríguez‐Aguilera i Xavier To‐
rrens i els estudiants Isabel Salvador i Pedro Pérez
Rothstein. En el decurs de l’acte es va retre un sen‐
tit homenatge al Prof. Miquel Caminal [+]

● Sessions informatives sobre la matrícula del curs
2014-2015 adreçades als alumnes de nou accés
(14.07) [+]

ACTUALITAT
● Nou portal UB de Recursos lingüístics per a la
docència en anglès [+]
● Setmana del Parlament Universitari 2014 (del 19
al 25.07) [+]
● I Campus d’estiu professionalitzador Imagine
AUDE UB (del 12 al 14.09) [+]

● Tancament dels edificis de la Facultat durant el
període d’estiu 2014 [+]
● Ampliat l’horari de la Biblioteca durant el període
d'exàmens [+]
● Rebeu les qualificacions al mòbil [+]
● Obert el procés de sol·licitud d’adaptació al grau
(termini: fins al 20.07) [+]
● Calendari acadèmic del curs 2014-2015 per a graus
i màsters [+]
AGENDA

● I Concurs de relats breus ambientats a la Facultat
de Dret (ampliació del termini fins al 15.09) [+]

● 10.07, 19 h Sessió informativa del màster de Direc‐
ció Estratègica de Seguretat i Policia [+]

● Cicle de concerts Els vespres de la UB (de l’1 al
17.07) [+]

● 11.07, 18 h Acte de cloenda de Gestió i Administració Pública (promoció 2014)

CURSOS

PROPERS ACTES

● Internacional Summer School de la UB [+]

● 14.07 Sessions informatives sobre la matrícula del
curs 2014-2015 adreçades als alumnes de nou accés
[+]

● Curs d’estiu International Economic Law and
Policy (IELPO): Basic Elements (UB, del 7 a l’11 de
juliol) [+]
● Cursos de formació en competències del Servei
d’Atenció a l’Estudiant (del 02 al 21.07) [+]
● V Curs d’introducció a la didàctica de la llengua
com a idioma estranger (del 17 al 19.10) [+]
● Els Juliols UB - Edició 2014 (del 30.06 al 25.07)
[+]
LES PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT
● José María Tovillas, «Doctrina del Conseil Cons‐
titutionnel francès sobre l’impost de solidaritat
sobre la fortuna» a Revista Catalana de Dret Públic, 2014, núm. 48
Formulari per fer arribar publicacions
Altres publicacions del professorat
EL PROFESSORAT OPINA
● 29.06. Jordi Matas: «Veinte años de la Xarxa
Vives», El País
Formulari per fer arribar col·laboracions a mitjans
de comunicació
Altres col·laboracions del professorat

● 18.07, 18 h Acte de cloenda de Criminologia
(promoció 2014)
Formulari per a sol·licituds de difusió d’activitats
POSTGRAUS
● Calendari de matrícula dels màsters universitaris
(curs 2014-2015) [+]
● Cursos Aprovats per l’Agència de Postgrau
(20.06.2014):
- LegalMENT: juristes, ètica i valors. Aportacions des de
la neurociència i la meditació [+]
- Comunicació i Diplomàcia Pública [+]
- Dret i Administració Concursal [+]
- Models d’intervenció social i promoció econòmica per
al desplegament de polítiques públiques al Magrib [+]
- Nova organització i règim jurídic de les administracio‐
ons públiques [+]
- Processos de racionalització de les estructures de per‐
sonal de les administracions públiques [+]
● Oberta la preinscripció als cursos:
-Justícia criminal i policia [+]
● Sessió informativa del màster de Direcció Estratègica
de Seguretat i Policia (10.07, 19.00 h) [+]
● Oferta formativa de l’Escola de Postgrau per al curs
2014-2015: màsters, postgraus, experts i cursos d’extensió universitària [+]
CONVOCATÒRIES
Premis
● Premi INAP 2014 per a tesis doctorals (termini: fins
al 08.07) [+]
● Premi Ángel Rozas a la recerca en ciències socials
per a investigadors novells (termini: fins al 19.09) [+]
● IV Premi Jove Investigador UAM-RJUAM (termini:
fins al 20.09) [+]
● Premis Nacionals de Recerca 2014 (termini: fins al
26.09) [+]
● Premi Rodrigo Uría Meruéndano de Dret de l’Art
(termini: fins al 31.10) [+]
● III Premio Reina María Cristina (termini: fins al
23.03.15) [+]
Beques
● Beca de col·laboració amb l’Oficina de Màsters i
Postgraus de la Facultat (termini: 11.07) [+]
● Beca de col·laboració amb l’Escola de Postgrau
(termini: 11.07) [+]
● Beca col·laboració amb el màster d’Estudis Interna‐
cionals (termini: 17.07) [+]
● Beca Baker&McKenzie International Clerkships 2014
-2015 per dur a terme una carrera jurídica internacio‐
nal (termini: fins a l’01.03.15) [+]
Ajuts i altres convocatòries
● Convocatòria permanent de projectes d’investigació
INAP [+]
● II Distinció del Claustre de Doctors i del Consell Social (termini: fins al 31.10) [+]
ENLLAÇOS D’INTERÈS
● 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

