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ACTUALITAT

AVISOS

● L'equip d'estudiants de la Facultat format per Claudia Castillo, Lluís Hernández, Sandy Dahiana Medina i Valentin
Weigel es classifiquen per la ronda final de l'ELSA Moot Cou
[+]

● 30 d’abril, jornada electoral PAS i PDI al Claustre 2014 [+]

● Roser Puig, investigadora predoctoral de la Facultat, nomenada membre de la delegació d’Espanya en la XXXVII
Reunió consultiva del Tractat Antàrtic [+]

● Resolució provisional PDA-Recerca [+]

● Cicle de conferències de la Facultat de Dret: "La ciutadania
davant la justícia" (12.05) [+]
● I Concurs de relats breus ambientats a la Facultat de Dret
(termini: 15.07.14) [+]

● 30 d’abril, jornada electoral estudiants al Claustre, Junta de
Facultat i Consells d’estudis [+]

● Modificació del règim d’ajuts I+D 2008-2011 [+]

AGENDA
● 28.04, 10 h, 13è Curs-Seminari de Dret Romà (tots els dilluns
fins al 28.04) [+]

● Nou protocol UB contra l'assetjament sexual [+]

● 28.04, 18 h, Taula rodona: «El nou reglament sobre els centres d'internament d'estrangers (CIEs): Ha valgut la pena l'espera?» [+]

● Convocatòria de correcció de materials docents de la UB
escrits en anglès (Termini: 19.05.14) [+]

● 29.04, 12 h, Seminari: «Diàleg entre dues obres sobre el dany
social i els mercats» [+]

● I Congrés Interuniversitari del Treball de Fi de Grau, 19 i 20
de maig a Bilbao [+]

PROPERS ACTES

● Monogràfic Club de Feina SAE: «La grafologia: una eina per
conèixer-te» (05.05) [+]
● Multilingüitza't amb Rosetta Stone: matrícula oberta! [+]
● Curs gratuït de Màrqueting Digital a la UB organitzat per
Google i IAB Spain (12 a 16.05) [+]

● Del 05 al 09.05, Seminari: «Study Space VII, Beyond Affordable
Housing: An Interdisciplinary Multinational Approach to Adequate Housing Options» [+]
● 08.05, Acte: «Secessió d'Estats i pertinença a la Unió Europea» [+]
● 12.05, Cicle de conferències de la Facultat de Dret:
ciutadania davant la justícia» [+]

● Jornada “La discapacitat a la societat actual: reptes i oportunitats”(08 i 09.05) [+]

● 22.05, Cinquena sessió del Club de lectura [+]

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

Formulari per a sol·licituds de difusió d’activitats

● VI Cicle de Cinema a la UB (04.03 a 04.06) [+]

LES PUBLICACIONS DEL PROFESSORAT

«La

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

● Francisco José Cañal, “Las instalaciones de energía renovable en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles” en Lucas
Durán, Manuel (dir.), Fiscalidad y energías renovables,
Aranzadi, 2013

ENLLAÇOS D’INTERÈS

● Joan Vintró, “El Tribunal Constitucional y el derecho a
decidir de Cataluña: una reflexión sobre la STC de 25 de
marzo de 2014”, en Revista Catalana de Dret Públic, Blog
2014, 2 d’abril

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

Formulari per fer arribar publicacions
Altres publicacions del professorat

● Altres convocatòries

EL PROFESSORAT OPINA
● 06.04.14. Jordi Matas: "La fuerza de la democracia", El
País
● 04.04.14. Miguel Pérez-Moneo: "Primarias: ¿Revulsivo o
arma de doble filo?", El Periódico
Formulari per fer arribar col·laboracions en mitjans de comunicació

CONVOCATÒRIES
Premis
● Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret Financer i Tributari 2013 (termini: 30.06.14) [+]
● Premis del Consell Social de la Universitat de Barcelona i
de la Fundació Bosch i Gimpera (termini: 31.05.14) [+]
● XVI Premio Francisco de Asís Sancho Rebullida (termini:
30.04.14) [+]
● Premi Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte
(termini: 31.10.14) [+]
● IV Premio joven investigador
20.09.14) [+]

UAM-RJUAM (termini:

Beques
● Beques i ajuts per estudiar a universitats de Corea (del
Sud) (terminis diversos) [+]
● Beques de col·laboració amb el Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social UB [+]
● 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
● CASB Fellows Program (30.04.14) [+]
● Borsa de viatge per a investigadors en universitats dels
Estats Units (termini: 01.06.14) [+]
● Ajut de matrícula curs 13-14 per als estudiants amb circumstàncies personals sobrevingudes (termini: 30.06.14)
[+]

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

● Oficina d’Afers Generals

