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DESTACAT

AVISOS

● La UB presenta la seva proposta de reforma
d’estructures i d’organització administrativa per
reforçar la docència i la recerca i obtenir més recursos [+]

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

● Últims dies per presentar treballs (resum) per al
I Congrés Internacional del CONPEDI/BarcelonaEspanya “Actores del desarrollo económico, político y social frente al Derecho del siglo XXI”, que
tindrà lloc a la Facultat de Dret de la UB els dies 8,
9 i 10 d’octubre (termini : fins al 30.06) [+]

● Obert el procés de sol·licitud d’adaptació al grau
(termini: fins al 20.07) [+]

ACTUALITAT
● Beca Baker&McKenzie International Clerkships
2014-2015 per a desenvolupar una carrera jurídica
internacional (termini: 01.03.15) [+]
● I Campus d'estiu professionalitzador Imagine Aude UB (del 17 al 20.07) [+]
● Convocatòria de concursos públics per a la contractació de personal acadèmic temporal (termini:
fins al 30.06) [+]

● Rebeu les qualificacions al mòbil [+]

● 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
● 25.06, 18 h, Jornada de commemoració del Dia Internacional contra la Tortura [+]
● 26.06, 9.30 h, Jornada Internacional: «La lluita contra el tràfic d'éssers humans: aspectes criminològics,
penals, processals i victimològics» [+]
PROPERS ACTES

● Setmana del Parlament Universitari 2014 (del 19
al 25.07) [+]

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

● Concurs Examina la Biblioteca (termini : fins al
30.06) [+]

● 02.07, Jornada: «Habitatge i crisi: assajant solucions» [+]

● I Concurs de relats breus ambientats a la Facultat
de Dret (ampliació del termini fins al 15.09) [+]

Formulari per a sol·licituds de difusió d’activitats

● Cicle de concerts Els vespres de la UB (de l’1 al
17.07) [+]
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 [+]
● Curs d'estiu International Economic Law and Policy (IELPO): Basic Elements (UB, 7 a 11 de juliol) [+]
● Curs d’estiu Grasping Europe a la Universitat de
Tolouse (30.06 a 18.07) [+]

POSTGRAUS
● Oferta formativa de l’Escola de Postgrau per al curs
2014-2015: màsters, postgraus, experts i cursos d’extensió universitària [+]
● Oberta la preinscripció:
- Curs Superior Universitari Migració Internacional: Teoria i Pràctica [+]
- Máster en Assessoria Laboral [+]
- Postgrau en Relacions Laborals i Seguretat Social a
l’Empresa [+]
- Postgrau en Procediments Administratius Jurisdiccionals [+]
Vegeu l'oferta completa de postgrau
CONVOCATÒRIES
Premis

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

● Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret Financer i
Tributari 2013 (termini: fins al 30.06) [+]

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

● Premi INAP 2014 per tesis doctorals (termini: fins al
08.07) [+]

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

● Premi Ángel Rozas a la recerca en ciències socials
per a investigadors novells (termini: fins al 19.09) [+]

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

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

● 16.06. Jordi Matas: "Profesores asociados...y precarios", El País

● Premis Nacionals de Recerca 2014 (termini: fins al
26.09) [+]

● 05.06. Maria Casado: "Bioéticos quieren una reforma del aborto con menos burocracia", DiarioMedico.com

● Premi Rodrigo Uría Meruéndano de Dret de l’Art
(termini: fins al 31.10) [+]

Formulari per fer arribar col·laboracions a mitjans
de comunicació

● III Premio Reina María Cristina (termini: 23.03.15)
[+]
Ajuts i altres convocatòries
● Convocatòria permanent de projectes d’investigació
INAP [+]
● Ajut de matrícula curs 13-14 per als estudiants amb
circumstàncies personals sobrevingudes (termini: fins
al 30.06) [+]
● II Distinció del Claustre de Doctors i del Consell Social (termini: 31.10) [+]
● Concurs obert de places per a professorat investigador: Universidad de Colima – Mèxic [+]
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

