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ACTUALITAT

AVISOS

● La Facultat estrena web [+]

● Horari i aules dels exàmens en els diversos graus
(convocatòria gener 14) [+]

● Obituaris en record de l’arquitecte Xavier Subias Fages [+]
● Convocatòria AQU d'avaluació de l'activitat investigadora
del personal docent i investigador funcionari i contractat [+]
● CIDUI (Congrés Internacional de Docència Universitària i
Innovació): termini presentació de comunicacions: 24.01 [+]
● Convocatòria de mobilitat nacional SICUE (curs 2014-2015)
[+]
● Els diccionaris de dret administratiu i de dret civil termcat
ja són assequibles en línia [+]
● Preinscripció oberta als plans de formació de joves investigadors (ICE) [+]
● Programa de formació en gestió i recerca a la Universitat
de Barcelona (ICE) [+]
● Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de
la docència (Cursos de Basic skills i d'aprenentatge d'anglès
(ICE) [+]
● Inici cursos segon quadrimestre EIM [+]
● XXVII Cicle de Música a la UB - Concert 16 de gener [+]

CONVOCATÒRIES
Premis
● Premi “Manuel Giménez Abad” (termini: 28.02.14) [+]
● ELFA Award 2013 (termini: 31.01.14) [+]
Beques
● Beca de col·laboració amb el vicedeganat de Recerca i
Relacions Internacionals de la Facultat (termini: 14.01) [+]
● Beca Iberoaméricana. Jóvenes Profesores e investigadores. Santander Universidades (termini: 30.03) [+]
● Beques BCA per cursar un any acadèmic als EUA
Termini:12.02.14 [+]
Ajuts
● Correcció de materials docents de la UB escrits en anglès
Termini: 15.01.14 [+]
● Concurs per a la contractació d'acadèmics estrangers Universidad Autónoma de Chile
Termini: 17.04.14 [+]

● Proves de nivell d'idiomes per a aspirants a beques de mobilitat internacional UB. Programa 2014-2015 [+]
● Ajut de matrícula, curs 2013-2014, per als estudiants amb
circumstàncies personals sobrevingudes [+]
● Enquestes en línia per a graus i màsters universitaris de 1r
semestre 2013-2014 [+]

POSTGRAUS
● Ajuts per a la mobilitat de professors visitants i estudiants de
màster i doctorat [+]
● Sessió informativa sobre la convocatòria del programa de
beques de la Fundació 'la Caixa' per a l'any 2014 [+]
● Ampliació matrícula màsters Universitaris (Termini: del 4 al
23.02) [+]

LES PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT
● Laura Díez Bueso, Los sistemas de investigación en los países
europeos descentralizados. Estudio comparado de España, Alemania, Austria y Bélgica y de Cataluña, Baviera, Estiria y las regiones belgas, Institut Estudis Autonòmics , 2013.
● José Luis Martínez-Alonso, “Les personificacions instrumentals
locals: estat de la qüestió” en Revista catalana de dret públic,
2013, núm. 47
● Jesús Palomar, “El uso de las redes sociales como herramientas formativas y comunicativas en la Administración Pública:
estudio de caso de la EAPC” en Criado, J. Ignacio y Rojas Martín,
Francisco (eds.) Las redes sociales digitales en la gestión y las
políticas públicas. Avances y desafíos para un gobierno abierto,
Escola d’Administració Pública, 2013
● José A. Rozas, “Les potestats tributàries autonòmiques: present i futur de la seva configuració i el seu exercici” en Revista
catalana de Dret públic, 2013, núm. 47
Formulari per fer arribar publicacions
Altres publicacions del professorat

EL PROFESSORAT OPINA
● 08.01.14. Joan Queralt: “Los intereses generales de la infanta”,
El Periódico
● 24.12.13. Joan Queralt: “Amb espelmes i escurats”, El Periódico
Formulari per fer arribar col·laboracions en mitjans de comunicació

AGENDA DE LA SETMANA
● 13.01.14, 16.00 h, Inici del curs sobre la Unió Europea [+]

PROPERS ACTES
● 10.02.14, 16.00 h, Inici del seminari de Dret Romà [+]
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
● Altres convocatòries

