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ACTUALITAT

AVISOS

● Modificada la prova d'accés a l'advocacia [+]

● Convocatòria 2013 d’avaluació de l’activitat docent (període
de presentació de la documentació per als admesos: 13.03 a
11.04) [+]

● Els Drs. Lluís Medir i José Carlos Porciúncula proposats per
al Premi Extraordinari de Doctorat UB [+]
● Calendari per al PDA-Rercerca 2014 [+]

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

● Estrenat un nou espai per a la difusió d’activitats
acadèmiques d’interès social al web de Dret [+]

● Enquesta de satisfacció del CRAI [+]

● Dret UB es promociona en el QS World University Rankings
2014 by Subject [+]

● 10.03.10.00 h, 13e Curs-Seminari de Dret Romà (tots els dilluns fins el 28.04) [+]

● Convocatòria d'ajuts a la recerca en docència universitària
REDICE-14: ampliat període presentació sol·licituds fins 12 de
març [+]

● 10.03.14, 10 h, Jornada «Dona: Aspectes jurídics de gènere en
el dret de l’antiguitat» [+]

● Programa de formació per a joves investigadors (ICE UB)
[+]

● 10.03.14, 18.30 h, Conferència «La lucha contra la trata de
personas en la Organización para la Organización de Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE)» [+]

● Grups de conversa d'anglès a la Facultat per a estudiants
UB (Del 10/03 al 23/05) [+]
● Monogràfic Club de Feina SAE: «Treball i pràctiques a l'estranger: Xarxa Eures» (17.03) [+]
● 6a Jornada de Drogodepències: Projectes compromesos
malgrat la crisi econòmica (SAE UB) [+]

AGENDA

● 10.03.14, 18.30 h, Conferència «La lucha contra la trata de
personas en la Organización para la Organización de Seguridad y
Cooperación en Europa (OSCE)» [+]
● 11.03.14, 10.00 h, 1r Seminari Avançat de Dret Romà (tots els
dimarts fins el 22.04) [+]

● Concurs Arrelats per a relats breus (termini 31.03) [+]

● 12.03.14, 12 h, Conferència «El control de les clàusules abusives, l’execució hipotecària i la STJCE Aziz: balanç d’un any i noves perspectives» [+]

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

PROPERS ACTES

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

● 17.03.14, Inici del seminari sobre «Gestió del temps: aprèn a
optimitzar el teu temps» [+]

LES PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT
● Josep Mª Reniu (editor i autor) i Jordi Calvet, Albert Falco
-Gimeno, Josep Maria Jové, Jordi Matas i Joan Ridao
(autors), Los gobiernos de coalición de las Comunidades
Autónomas españolas, Atelier, 2014
● Andreu Olesti Rayo, “Libre circulación de personas: desplazamiento y residencia” en Beneyto Pérez, José Maria
(dir.) ,Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea.
Tomo VI: Mercado Único Europeo y Unión Económica y Monetaria, Thomson Reuters/Aranzadi, 2013

● 17.03.14, Conferència: «Las Cumbres Iberoamericanas», Cicle
de Conferències Màster d’Estudis Internacionacionals13-14 [+]
● 20.03.14,Presentació dels llibres Curso de Administración Electrónica, Derecho Administrativo i el Código de la Administración Electrónica Normativa Estatal [+]
● 24.03.14, Conferència «Comunidades autónomas y repercusión económica "ad intra" de las sanciones pecuniarias en el recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea» [+]

● David Vallespín Pérez. “El papel de los Tribunales Superiores de Justicia en las Comunidades Autónomas” en Informe Comunidades Autónomas, 2012

● 25.03.14, Jornada sobre «La codificació del dret de consum en
el dret civil català» [+]

Formulari per fer arribar publicacions
Altres publicacions del professorat

● 27.03.14, Tercera sessió del club de la lectura: «Thomas Hobbes, Leviathan» [+]

EL PROFESSORAT OPINA

Formulari per a sol·licituds de difusió d’activitats

● 05.03.14. Joan Queralt: ¿Preparados para lo que viene?,
El Periódico

POSTGRAUS

● 03.03. 14. Imma Barral: “Buscando respuestas cuando la
crisis convierte la vivienda digna en un artículo de lujo”,
Blog de la Revista Catalana de Dret Públic
● 28.02.14. Mar Aguilera, "Cal una legislació sobre el burca
i el nicab?", 8tv
Formulari per fer arribar col·laboracions en mitjans de comunicació

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

● 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’extinció universitària «La prova
en el procés penal» [+]

CONVOCATÒRIES
Premis
● Premio Jóvenes Juristas 2014 (termini: 31.03.14) [+]
● Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret Financer i Tributari
2013 (termini: 30.06.14) [+]
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) [+]

