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DESTACAT

AVISOS

● Semblança del professor Miquel Caminal, en
homenatge, a càrrec del professor Joan Antón Mellón [+]

● Últims dies per presentar l’informe anual de seguiment de la tesi per als doctorands en curs (termini:
fins al 17.06) [+]

● Aprovat el protocol acadèmic per al curs 20142015
Les modificacions aprovades per la Comissió Acadèmica del protocol acadèmic per al curs 20142015, per a tots els graus de la Facultat, permeten
l’accés a la reavaluació als estudiants prèviament
avaluats en règim d’avaluació continuada o única;
posen èmfasi en la capacitat del professor de tenir
en compte altres evidències d'avaluació, a més de
la qualificació aritmètica; i també recorden la necessitat que la prova de síntesi (AC) i la prova d'avaluació única (AU) siguin diferents. El protocol determina la inclusió en el pla docent del nombre i
tipus de proves d'avaluació continuada que hi haurà a cada grup; i, finalment, que s’incrementen les
hores de docència presencial en els grups GEO del
grau de Dret [+]
ACTUALITAT

● Ampliat l'horari de la Biblioteca durant el període
d'exàmens [+]

● Convocatòria de concursos públics per a la contractació de personal acadèmic temporal (termini:
fins al 30.06) [+]

● 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 [+]
● Enquestes en línia per a graus i màsters universitaris d’assignatures del segon semestre [+]
AGENDA
● 16.06, 08.30 h, I Jornada Internacional sobre
Blanqueo de Capitales [+]
PROPERS ACTES
● 25.06, Jornada de commemoració del Dia Internacional contra la Tortura [+]

● Crida a la presentació de treballs per al I Congrés
Internacional del CONPEDI/Barcelona-Espanya
(termini : fins al 30.06) [+]

● 26.06, Jornada Internacional: «La lluita contra el
tràfic d'éssers humans: aspectes criminològics,
penals, processals i victimològics» [+]

● Concurs Examina la Biblioteca [+]

● 30.06, II Seminari Concursal: «Com confeccionar un
Pla de Liquidació? Problemes més freqüents per imprevisió del PL» [+]

● Convocatòria d’ajuts 2014 per a la participació
en congressos internacionals i per a la traducció
d’articles que s’hagin de publicar a revistes d’impacte internacional o llibres en idioma estranger
(termini: fins al 16.06) [+]
● Setmana del Parlament Universitari 2014 (del 19
al 25.07) [+]
● I Concurs de relats breus ambientats a la Facultat
de Dret (ampliació del termini fins al 15.09) [+]
● Cicle de concerts Els vespres de la UB (de l’1 al
17.07) [+]
● Enquesta sobre el comportament informatiu del
professorat universitari [+]
CURSOS
● Curs d’Eines i recursos per a la gestió de l’aprenentatge basat en equips, amb reconeixement
de l’ICE (Facultat de Dret, 26.06) [+]
● Internacional Summer School de la UB [+]

Formulari per a sol·licituds de difusió d’activitats
POSTGRAUS
● Oferta formativa de l’Escola de Postgrau per al curs
2014-2015: màsters, postgraus, experts i cursos d’extensió universitària [+]
Vegeu l'oferta completa de postgrau
CONVOCATÒRIES
Premis
● Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret Financer i
Tributari 2013 (termini: fins al 30.06) [+]
● Premio INAP 2014 para tesis doctorales (termini:
fins al 08.07) [+]
● Premi Ángel Rozas a la recerca en ciències socials
per a investigadors novells (termini: fins al 19.09) [+]
● Premis Nacionals de Recerca 2014 (termini: fins al
26.09) [+]

● Curs d'estiu International Economic Law and
Policy (IELPO): Basic Elements (UB, 7 a 11 de juliol) [+]

● Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del
Arte (termini: fins al 31.10) [+]

● Curs d’estiu Grasping Europe a la Universitat
de Tolouse [+]

Ajuts i altres convocatòries

● IV Premio joven investigador UAM-RJUAM (termini:
fins al 20.09) [+]

● Cursos de formació en competències, del Servei d'Atenció a l'Estudiant (del 02 al 21.07) [+]

● Ajuts per a la participació en congressos internacionals i per a la traducció d’articles que s’hagin de publicar a revistes d’impacte internacional o llibres en idioma estranger (termini: fins al 16.06) [+]

● Cursos d'estiu de l'EIM (termini d’inscripció:
fins al 30.06) [+]

● Convocatòria permanent de projectes d’investigació
INAP [+]

● V Curs d’introducció a la didàctica de la llengua
com a idioma estranger (del 17 al 19.10) [+]

● Ajut de matrícula curs 13-14 per als estudiants amb
circumstàncies personals sobrevingudes (termini: fins
al 30.06) [+]

● Cursos pel plaer de saber - Gaudir UB [+]
● Els Juliols UB - Edició 2014 (del 30.06 al 25.07)
[+]
EL PROFESSORAT OPINA
● 15.06, Joan Queralt: «El aforamiento sin causa»,
El País
Formulari per fer arribar col·laboracions a mitjans
de comunicació

● Ofertes de treball per a professors visitants al Tecnològic de Monterrey [+]
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

