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ACTUALITAT

POSTGRAUS

● Avui es reprenen les classes del segon semestre [+]

● Termini d’ampliació de matrícula als màsters universitaris
(termini: del 03 al 23.02) [+]

● Pàgina web personal dels professors de la Facultat de Dret
[+]
● JOBarcelona: Primera trobada internacional d’ocupació
universitària (17 i 18.02) [+]
● Concurs de speed-networking (14.02) [+]

● 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 [+]

LES PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT

● Nova col·lecció BOE de codis electrònics en obert permanentment actualitzats [+]

● Jordi Matas, Los consejeros de los gobiernos de Jordi Pujol
(1980-2003), Tirant lo Blanch, 2014

● CBL International study programmes: Oxford Law School
(6-19 april) & Dubai Law School (12-25 abril) [+]

Formulari per fer arribar publicacions

● Cursos d’anglès per a PAS i PDI [+]
● Preinscripció oberta als plans de formació de joves investigadors (ICE) [+]
● Programa de formació en gestió i recerca a la Universitat
de Barcelona (ICE) [+]
● Curs d’introducció a l’emprenedoria amb reconeixement
de 3 crèdits ECTS (24.02) [+]
● Monogràfic Club de Feina SAE «Orientar-se davant el futur» (24.02) [+]

Altres publicacions del professorat

EL PROFESSORAT OPINA
● 07.02.14. Inmaculada Barral: «¿Hay que salvar los comercios
emblemáticos?», cara A cara, La Vanguardia
● 07.02.14. Joan J. Queralt: «Millorar la lluita contra la corrupció», El Periódico
● 21.01.14. Mariona Tomàs: «¿Smart cities? Dudas y retos»
Agenda Pública, eldiario.es
Formulari per fer arribar col·laboracions en mitjans de comunicació

● Inici de cursos del segon quadrimestre EIM [+]

AGENDA DE LA SETMANA

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

● 11.02.14 , 19.00 h, Treballs de final de màster (TFM) de Bioètica i Dret promoció XIV edición del MBD [+]

CONVOCATÒRIES
Premis
● Premi “Manuel Giménez Abad” (Termini: 28.02.14) [+]
Beques

● 13.02.14, 16.00 h, Seminari: «Bioètica i Discapacitat» [+]
● 13.02.14, 19.00 h, Fòrum de Lege Ferenda Alumni UB: «El desballestament de la justícia» [+]

● Beques BCA per cursar un any acadèmic als EUA (Termini:
12.02.14) [+]

● 13.02.14, 09.30 h, Jornada «Estats Units: oportunitats per a les
pimes catalanes» [+]

● Convocatòria extraordinària de 38 beques de
col·laboració amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (Saló de
l’Ensenyament) (Termini: 13.02.14) [+]

PROPERS ACTES

● Beques Fundació Rafael del Pino per a estudiants de
postgrau (Termini: 28.02.14) [+]

● 17.02.14, Conferència sobre l’Oficina de Nacions Unides a Ginebra i la Plataforma de l’ONU per a la Joventut [+]

● Beques La Caixa per a estudiants de doctorat (Termini:
28.02.14) [+]

● 18.02.14, VIII Seminari «Anàlisi Feminista del Dret» [+]

● Beca Iberoaméricana. Jóvenes Profesores e investigadores. Santander Universidades (Termini: 30.03.14) [+]
● Beques i ajuts per estudiar a universitats de Corea (del
Sud) (Diversos terminis) [+]
Ajuts
● Mobilitat nacional SICUE (curs 2014-2015) (Termini: del 4
al 24.02.14) [+]
● Ajut de matrícula, curs 2013-2014, per als estudiants amb
circumstàncies
personals
sobrevingudes
(Termini:
30.06.14) [+]

● 17.02.14, 12.00 h, Conferència: «La sostracció internacional de
menors: el problema i les seves solucions» [+]

● 21.02.14, Seminari: «Entre la mitologia i la realitat: Les dones
en les societats occidentals» [+]
● 26.02.14, Sessió formativa sobre el tràfic d’éssers humans a
Catalunya [+]
● 28.02.14, Jornada sobre Instruments Financers i Protecció
dels Consumidors [+]
Formulari per a sol·licituds de difusió d’activitats

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

