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ACTUALITAT

AVISOS

● Jornada de Portes Obertes (08.04) [+]

● Últims dies per a incorporar o modificar dades a Curricul@ a
efectes PDA-Recerca (termini: 31.03) [+]

● Eleccions d’estudiants 2014 (30.04) [+]
● Nou web de Programes Internacionals de la Facultat [+]
● Identificador ORCID per a mesurar la productivitat científica dels investigadors UB [+]
● Estades de recerca a l’American Bar Foundation (ABF)
(termini: 01.04.14) [+]
● El CRAI-Dret ha catalogat els «Códigos Electrónicos de Legislación básica del BOE» [+]
● Monogràfic Club de Feina SAE: «Treball i pràctiques a l’estranger: Beques i Ajuts» (31.03) [+]
● Presentació del programa FeinAngels-UB: un projecte de
mentoria entre iguals per a la recerca de feina (27.04) [+]
● Programa de formació per a joves investigadors (ICE UB)
[+]
● 6a Jornada de Drogodependències: Projectes compromesos malgrat la crisi econòmica (SAE UB) (28.03) [+]
● Concurs Arrelats per a relats breus (termini 31.03) [+]
● Congrés Internacional d’Educació Emocional (UB-ICE) (Del
04 al 06.04) [+]
● Cursos pel plaer de saber - Gaudir UB [+]

LES PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT
● Gemma Rubio, Autorregulación de la crisis de pareja
(Una aproximación desde el Derecho civil catalán), Dykinson, 2014
Formulari per fer arribar publicacions
Altres publicacions del professorat

EL PROFESSORAT OPINA
● 19.03.14. Xavier Pons: «Maniobras ilegales contra Ucrania», El País

● Convocatòria 2013 d’avaluació de l’activitat docent (període
de presentació de la documentació per als admesos: 13.03 a
11.04) [+]
● Resolució d’ajuts per pal·liar la no cobertura de les beques
públiques respecte a les assignatures repetides per primera vegada, curs 2013/2014 [+]
● Resolució ajuts de matrícula per al curs 2013-2014 per als
estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes de les
sol·licituds presentades fins al 31 de gener de 2014 [+]
● Ajornada la Taula rodona: «L’avantprojecte de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana a debat: Protecció o laminació
de drets?» del dia 26 de març

AGENDA
● 24.03, 10 h, 13è Curs-Seminari de Dret Romà (tots els dilluns
fins al 28.04) [+]
● 24.03, 12 h, Conferència «Comunidades autónomas y repercusión económica "ad intra" de las sanciones pecuniarias en el
recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea» [+]
● 24.03, 19 h, Conferència: «La cláusula "sin perjuicio de terceros" en las concesiones de aguas» [+]
● 25.03, 9.30 h, Jornada sobre «La codificació del dret de consum en el dret civil català» [+]
● 25.03, 10 h, 1r Seminari Avançat de Dret Romà (tots els dimarts fins al 22.04) [+]
● 27.03, 14 h, Tercera sessió del club de la lectura: «Thomas
Hobbes, Leviathan» [+]
● 28.03, 10 h, Acte acadèmic commemoratiu del 650è aniversari
del testament del cardenal Don Gil de Albornoz, fundador del
Real Colegio de San Clemente de los españoles, a Bolonya.
(Itàlia) [+]

POSTGRAUS

Formulari per fer arribar col·laboracions en mitjans de comunicació

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

CONVOCATÒRIES

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Premis

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

● Premio Jóvenes Juristas 2014 (termini: 31.03.14) [+]
● Premios Defensa 2014 (termini: 01.04.14) [+]

● Mobilitat internacional: ERASMUS, doble titulació, convenis
bilaterals, etc.

● Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret Financer i Tributari 2013 (termini: 30.06.14) [+]

● Oficina d’Afers Generals

● Premis del Consell Social de la Universitat de Barcelona i
de la Fundació Bosch i Gimpera (termini: 31.05.14) [+]
Beques
● Beca Iberoaméricana. Jóvenes Profesores e investigadores. Santander Universidades (termini: 30.03.14) [+]
● Beques i ajuts per estudiar a universitats de Corea (del
Sud) (terminis diversos) [+]
● Beques per a estades de recerca a l’Institute for Advanced Study (USIAS) de la Universitat d’Estrasburg (termini:
06.06.14) [+]
Ajuts i altres convocatòries
● Borsa de viatge per a investigadors en universitats dels
Estats Units (termini: 01.06.14) [+]
● Ajut de matrícula, curs 2013-2014, per als estudiants amb
circumstàncies personals sobrevingudes (termini: 30.06.14)
[+]

● Altres convocatòries

