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ACTUALITAT

AVISOS

● Claustre extraordinari sobre la reforma de l’Estatut de la
Universitat de Barcelona (25.02) [+]

● Ampliació matrícula Grau de Dret segon període [+]

● Aprovada per Junta de Facultat i per unanimitat la memòria
del nou Màster Universitari en Estudis Jurídics Avançats [+]
● Justificació científico-tècnica de projectes de recerca MINECO [+]

Enllaços

● Sol·licitud d’avaluació única per a assignatures de segon semestre [+]
● Normes bàsiques d’actuació en cas d’emergència a la Facultat
[+]

AGENDA

● “Eines per a la gestió”, mòdul 3 del Programa de formació
en gestió i recerca (UB-ICE) [+]

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

● Cursos ICE de formació permanent del professorat UB per a
millorar la docència [+]

● 25.02.14, 10.00 h, 1r Seminari Avançat de Dret Romà (tots els
dimarts fins el 22.04) [+]

● CBL International study programmes: Oxford Law School
(6-19 april) & Dubai Law School (12-25 abril) [+]

● 26.02.14, 18.30 h, Sessió formativa sobre «El tràfic d’éssers
humans a Catalunya» [+]

● Curs d’introducció a l’emprenedoria amb reconeixement de
3 crèdits ECTS (24.02) [+]

● 27.02.14, 14.00 h, Segona sessió del club de la lectura [+]

● Monogràfic Club de Feina SAE «Buscar feina i fer pràctiques
a l'estranger» (03.03) [+]
● Enquesta de satisfacció del CRAI [+]
● Congrés Internacional d’Educació Emocional (UB-ICE) [+]
● Cursos pel plaer de saber - Gaudir UB [+]
● Proper concert del XXVII Cicle de Música UB (27.02) [+]

LES PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT
● Rosa Ana Alija, “Justice for No-Land's Men? United States
Military Trials against Spanish Kapos in Mauthausen and
Universal Jurisdiction” en Heller , Kevin Jon i Simpson Gerry
(eds.) The Hidden Stories of War Crimes Trials: Untold Stories. Oxford University Press, 2013
● Juli Ponce, “La suspension de la privatisation d´hôpitaux
de Madrid: une consécration du principe de précaution
sociale?” en Droit Administratif, 2014, núm. 2
● Mariona Tomàs, “La solidarité métropolitaine à l’épreuve
des politiques. Une double comparaison franco-espagnole”
en Sociologie et Sociétés 2013, Vol. XLV, núm.2

● 28.02.14, 11.30 h, Jornada sobre «Instruments Financers i
Protecció dels Consumidors» [+]

PROPERS ACTES
● 03.03.14, Taula rodona d’experts «la mediació en l’àmbit del
Dret Privat» [+]
● 07.03.14, Seminari sobre «Gestió del temps: aprèn a
optimitzar el teu temps» [+]
● 10.03.14, Jornada «Dona: Aspectes jurídics de gènere en el
dret de l'antiguitat” [+]
● 12.03.14, Conferència sobre «El control de les clàusules abusives, l'execució hipotecària i la STJCE Aziz: balanç d'un any i noves perspectives» [+]
● 25.03.14, Jornada sobre «La codificació del dret de consum en
el dret civil català» [+]
Formulari per a sol·licituds de difusió d’activitats

POSTGRAUS
● Període de preinscripció als màsters universitaris per al curs
2014-2015 [+]

● José Maria Tovillas, “Tratamiento actual de los cánones
en el derecho interno español y diferencias respecto al
resto de paises del Espacio Económico Europeo y Suiza” en
Quincena fiscal: QF: revista de actualidad fiscal 2013,
núm. 21

● Segon període de matrícula de doctorat per als candidats de
nou accés del curs 2013-2014 [+]

● Max Turull Rubinat, La descoberta del dret romà a l'Occident medieval, Ed. Publicacions i edicions de la Universitat
de Barcelona, 2014

● Oberta la inscripció del curs d’extinció universitària "La prova
en el procés penal" [+]

● David Vallespín Pérez. “El ejercicio conjunto de la patria
potestad en los casos de divorcio contencioso en los que la
custodia es atribuida en exclusiva a uno de los progenitores: ¿realidad o ficción?” en Práctica de tribunales : revista
de derecho procesal y mercantil, 2013, núm. 100
Formulari per fer arribar publicacions
Altres publicacions del professorat

EL PROFESSORAT OPINA

● Oberta la inscripció del curs d’extensió universitària "Seguretat
i Policia" [+]

CONVOCATÒRIES
Premis
● Premi “Manuel Giménez Abad” (Termini: 28.02.14) [+]
● Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret Financer i Tributari
2013 (Termini: 30.06.14) [+]
Beques
● Beques Fundació Rafael del Pino per a estudiants de postgrau
(Termini: 28.02.14) [+]

● 22.02.14. Joan Queralt: “La corrupción está en la política”, Agenda Pública, eldiario.es

● Beques La Caixa per a estudiants de doctorat (Termini:
28.02.14) [+]

● 21.02.14. Pere Vilanova: “Ucraina y su maldición”, El Periódico

● Beques predoctorals de la Universidad Autònoma de Chile
(Termini: 15.03.14) [+]

● 21.02.14. Joan Queralt: “Reforma penal: injusta i innecessària”, Scribd, Treball 205

● Beca pels estudiants de la UB per fer una estada al REED
COLLEGE de Portland (EUA) (termini: 21.03.14) [+]

● 10.02.14. Jordi Matas: "Reorganizar la izquierda", El País

● Beca Iberoaméricana. Jóvenes Profesores e investigadores.
Santander Universidades (Termini: 30.03.14) [+]

Formulari per fer arribar col·laboracions en mitjans de comunicació

● Beques i ajuts per estudiar a universitats de Corea (del Sud)
(Terminis diversos) [+]
Ajuts i altres convocatòries
● 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) [+]

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

