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DESTACAT

AVISOS

● Resolució provisional SGR 2014
L’AGAUR resol provisionalment la convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de
recerca (SGR 2014). La resolució definitiva es comunicarà al mes de setembre [+]

● Informació sobre la matrícula del curs 2014-2015
[+]

● L'AQU publica els resultats de la 5a enquesta
d'inserció laboral de la població titulada de les
universitats catalanes [+]
● Nova modificació de la Normativa UB reguladora dels programes de Doctorat
Les principals modificacions afecten la figura de la
cotutela de tesis doctorals entre la UB i altres universitats estrangeres (Titol VIII) [+]
● Celebrat l'acte de cloenda del grau de Criminologia (promoció 2014)
L’acte va tenir lloc el passat 18 de juliol i hi van intervenir el cap d’estudis, professor Víctor Gómez,
els professors Santiago Redondo i José Luis Domínguez i les estudiants Sara Pérez i Cristina Ferrera
[+]

● Modificacions en els plans d’estudis dels graus de
Dret, Criminologia i Gestió i Administració Pública
(vigents per al curs 2014-2015) [+]
● Tancament dels edificis de la Facultat durant el
període d’estiu 2014 [+]
● Calendari acadèmic del curs 2014-2015 per a graus
i màsters [+]
AGENDA
● 22.07, 10.30 h, Conferència «El Derecho y el Cambio Climático: retos, fracasos y perspectivas» [+]
PROPERS ACTES
● 31.07, Lectura de tesi: «La suspensión del juicio
oral como manifestación de la crisis del proceso penal» [+]
Formulari per a sol·licituds de difusió d’activitats

ACTUALITAT

POSTGRAUS

● Últims dies per presentar els articles complets
per al Congrés Conpedi-UB [+]

● Darreres places disponibles als màsters universitaris
[+]

● L'ICE i el CRAI busquen professors per participar
en una jornada de treball sobre intercanvi d'experiències d'usos formatius del campus virtual
Moodle (termini: fins al 15.09) [+]

● Calendari de matrícula dels màsters universitaris
(curs 2014-2015) [+]

● Nou portal UB de Recursos lingüístics per a la
docència en anglès [+]
● Convocatòria de finançament a programes internacionals i promoció de la internacionalització
(terminis diversos) [+]
● Setmana del Parlament Universitari 2014 (del 19
al 25.07) [+]
● I Campus d’estiu professionalitzador Imagine
AUDE UB (del 12 al 14.09) [+]
● 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) [+]

● Oferta formativa de l’Escola de Postgrau per al curs
2014-2015: màsters, postgraus, experts i cursos d’extensió universitària [+]
CONVOCATÒRIES
Premis
● 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) [+]

CURSOS

Beques

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

● Beca Baker&McKenzie International Clerkships 2014
-2015 per dur a terme una carrera jurídica internacional (termini: fins a l’1.03.15) [+]

● Els Juliols UB - Edició 2014 (del 30.06 al 25.07) [+]

Ajuts i altres convocatòries
● Summer Course on International Migration Management (del 02.07 al 12.09) [+]
● V Curs d’introducció a la didàctica de la llengua
com a idioma estranger (del 17 al 19.10) [+]
● Curs BIE d'Eines Bàsiques per a empredors amb
reconeixement de 3 crèdits ECTS [+]

● Convocatòria permanent de projectes d’investigació
INAP [+]
● II Distinció del Claustre de Doctors i del Consell Social (termini: fins al 31.10) [+]
● Finançament a programes internacionals i promoció
de la internacionalització (terminis diversos) [+]

EL PROFESSORAT OPINA

ENLLAÇOS D’INTERÈS

● 18.07. Argèlia Queralt: «El ahora y el después en
la regulación del aborto», Agenda Pública, eldiario.es

● Tauler d’anuncis de l’Oficina de Pràctiques, Clínica
Jurídica i Borsa de Treball

● 15.07. David Cuaresma: «La economía tiene razones que la razón no entiende», La Vanguardia

● Mobilitat internacional: ERASMUS, doble titulació,
convenis bilaterals, etc.
● Oficina d’Afers Generals

● 15.07. Joan Queralt: ¿No habrá más indultos para
los corruptos?, Agenda Pública, eldiario.es
● 13.07. Jordi Matas: «Preocupante normalidad del
catalán», El País
Formulari per fer arribar col·laboracions a mitjans
de comunicació
Altres col·laboracions del professorat

● Altres convocatòries

