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DESTACAT

AVISOS

● Mor el catedràtic de Ciència Política Miquel Caminal
El proppassat 23 de maig va morir el catedràtic de
Ciència Política Miquel Caminal i Badia, professor
reconegut i estimat del departament de Dret
Constitucional i Ciència Política, persona compromesa amb la Universitat i el país, company i amic
de Departament i de Facultat [+]

● Calendari acadèmic del curs 2014-2015 per a graus
i màsters [+]

● Aprovació de la normativa sobre l’ús de telèfons mòbils i altres dispositius similars durant els
exàmens
En els transcurs de qualsevol activitat avaluable,
prova de síntesi o avaluació única, els telèfons mòbils, i qualsevol altre dispositiu susceptible de
transmetre, rebre o emmagatzemar dades, hauran
d’estar dipositats en un recipient tancat [+]

AGENDA

● Creació de grups coordinats al grau de Dret
El proper curs 2014-2015 es posarà en marxa l’experiència pilot de grups coordinats. La coordinació
docent consistirà, entre d'altres, a establir un pla
de lectures per als estudiants, harmonitzar els temaris, coordinar les activitats d'avaluació, decidir
col·legiadament el tipus de proves i constituir un
claustre d'avaluació final [+]
ACTUALITAT
● Aprovació de la nova normativa sobre el treball
de fi de grau als ensenyaments de la Facultat [+]
● La Facultat al programa Retrats de TV3 [+]

● Sol·licitud de final de carrera per assignatures de
grau de primer semestre (termini: fins al 30.05) [+]
● 2a convocatòria de beques Erasmus+ i altres programes de mobilitat internacional (del 13.05 al 15.06)
[+]
● 28.05, 13 h, Acte de presentació de la segona
edició del curs legalMENT: «Valors, principis, ètica i
crisi: algunes reflexions» [+]
● 22.05, 14 h, Última sessió del Club de lectura [+]
● 30.05, 12 h, Sessió informativa: «La Setmana del
Parlament Universitari» [+]
PROPERS ACTES
● 05.06, Jornada: «La nova regulació de la seguretat
privada i la seva aplicació a Catalunya» [+]
● 16.06, I Jornada Internacional sobre Blanqueo de
Capitales [+]
● 26.06, Jornada Internacional: «La lluita contra el
tràfic d'éssers humans: aspectes criminològics,
penals, processals i victimològics» [+]
Formulari per a sol·licituds de difusió d’activitats
POSTGRAUS

● 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)
[+]
● Enquesta sobre el comportament informatiu
del professorat universitari [+]

● Acte de presentació de la segona edició del curs legalMENT: «Valors, principis, ètica i crisi: algunes reflexions» [+]
CONVOCATÒRIES
Premis
● Premis del Consell Social de la Universitat de Barcelona i de la Fundació Bosch i Gimpera (termini: fins al
31.05) [+]

CURSOS
● Monogràfic Club de Feina SAE: «L'entrevista de
feina en el procés de selecció» (02.06) [+]
● Curs EOI: Iniciativa emprenedora universitària
(Termini: fins al 15.06) [+]
● Curs setmanal i gratuït de Màrqueting Digital
Google i IAB Spain a la UB [+]

● Premis Emprèn!UB (termini: fins al 02.06) [+]
● XVIII Premi Claustre de Doctors (termini: fins al
06.06) [+]
● Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret Financer i
Tributari 2013 (termini: fins al 30.06) [+]

● Cursos pel plaer de saber - Gaudir UB [+]

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

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

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

LES PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT

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

● Mar Aguilera: «El derecho a un medio ambiente
sano en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos» a Saura Estapà, J. i Rodríguez
Palop, M.E. (coord.) Derechos Emergentes: Desarrollo y Medio ambiente, Tirant lo Blanch, 2014
● David Bondia: «Los derechos humanos emergentes bioculturales: el camino hacia Nagoya» a
Saura Estapà, J. i Rodríguez Palop, M.E. (coord.)
Derechos Emergentes: Desarrollo y Medio ambiente, Tirant lo Blanch, 2014
● Laura Huici: «Protección de los derechos humanos y lucha contra el cambio climático» a Saura
Estapà, J. i Rodríguez Palop, M.E. (coord.), Derechos Emergentes: Desarrollo y Medio ambiente,
Tirant lo Blanch, 2014
● Jaume Saura, «Noción, fundamento y viabilidad
de los derechos humanos emergentes: una aproximación desde el derecho internacional» a Saura
Estapà, J. i Rodríguez Palop, M.E. (coord.), Derechos Emergentes: Desarrollo y Medio ambiente,
Tirant lo Blanch, 2014

Beques
● Beca de col·laboració amb la Secretaria d'Estudiants
i Docència de la Facultat de Dret (termini: fins al
30.05) [+]
● Beques per a estades de recerca a l’Institute for Advanced Study (USIAS) de la Universitat d’Estrasburg
(termini: fins al 06.06) [+]
● Beques de recerca de la Universitat de Heidelberg
per a estudiants predoctorals i postdoctorals [+]
Ajuts i altres convocatòries
● Borsa de viatge per a investigadors en universitats
dels Estats Units (termini: fins a l’01.06) [+]
● Ajut de matrícula curs 13-14 per als estudiants amb
circumstàncies personals sobrevingudes (termini: fins
al 30.06) [+]
● Ofertes de treball per a professors visitants al Tecnològic de Monterrey [+]
ENLLAÇOS D’INTERÈS

Formulari per fer arribar publicacions
Altres publicacions del professorat

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

EL PROFESSORAT OPINA

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

● 21.05. Joan Queralt: «Democràcia "low cost"»,
Retrats, TV3
● 21.05. Joan Queralt: «Los tuits del odio», El País
● 19.05. Jordi Matas: «PP, un partido impopular
en Cataluña», El País
Formulari per fer arribar col·laboracions en mitjans de comunicació

● Oficina d’Afers Generals
● Altres convocatòries

