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DESTACAT

AVISOS

● Resolució dels ajuts 2014 per participar en congressos internacionals i per a la traducció d’articles per publicar a revistes d’impacte internacional o a llibres en idioma estranger [+]

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

ACTUALITAT

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

● La UB presenta la proposta de reforma d’estructures i d’organització administrativa per reforçar la
docència i la recerca i obtenir més recursos [+]
● 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) [+]
● Setmana del Parlament Universitari 2014 (del 19
al 25.07) [+]

● Rebeu les qualificacions al mòbil [+]

● Calendari acadèmic del curs 2014-2015 per a graus
i màsters [+]
AGENDA
● 30.06, II Seminari Concursal: «Com confeccionar un
Pla de Liquidació? Problemes més freqüents per imprevisió del PL» [+]
● 02.07, Jornada: «Habitatge i crisi: assajant solucions» [+]
Formulari per a sol·licituds de difusió d’activitats

● Concurs Examina la Biblioteca (termini: fins al
30.06) [+]
● I Concurs de relats breus ambientats a la Facultat
de Dret (ampliació del termini fins al 15.09) [+]
● Cicle de concerts Els vespres de la UB (de l’1 al
17.07) [+]
CURSOS

POSTGRAUS
● Oferta formativa de l’Escola de Postgrau per al curs
2014-2015: màsters, postgraus, experts i cursos d’extensió universitària [+]
CONVOCATÒRIES
Premis
● Premi Jurídic Ferrer Eguizábal sobre Dret Financer i
Tributari 2013 (termini: fins al 30.06) [+]

● Internacional Summer School de la UB [+]
● Curs d'estiu International Economic Law and Policy (IELPO): Basic Elements (UB, del 7 a l’11 de juliol)
[+]
● Cursos de formació en competències del Servei
d'Atenció a l'Estudiant (del 02 al 21.07) [+]
● Cursos d'estiu de l'EIM (termini d’inscripció: fins
al 30.06) [+]
● V Curs d’introducció a la didàctica de la llengua
com a idioma estranger (del 17 al 19.10) [+]

● Premi INAP 2014 per a tesis doctorals (termini: fins
al 08.07) [+]
● Premi Ángel Rozas a la recerca en ciències socials
per a investigadors novells (termini: fins al 19.09) [+]
● IV Premi Jove Investigador UAM-RJUAM (termini:
fins al 20.09) [+]
● Premis Nacionals de Recerca 2014 (termini: fins al
26.09) [+]
● Premi Rodrigo Uría Meruéndano de Dret de l’Art
(termini: fins al 31.10) [+]

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

● III Premio Reina María Cristina (termini: fins al
23.03.15) [+]

● Ricardo García Manrique: «La mirada de Atticus
Finch: sobre el cine como objeto del saber jurídico», a la Revista de Educación y Derecho, núm. 9,
set 13-març 14

Beques

Formulari per fer arribar publicacions
Altres publicacions del professorat

Ajuts i altres convocatòries

EL PROFESSORAT OPINA
● 26.06. Joan Queralt: «Des de Palma amb amor»,
El Periódico
● 25.06. Joan Queralt: «La imputació de la infanta
Cristina», L’entrevista, 3/24
● 28.05. Jesús Palomar: «Qui posa límits a les xarxes socials? La llei o la ciutadania?», Àmbits de Política i Societat, Revista del Col·legi de Politòlegs i
Sociòlegs de Catalunya

● Beca Baker&McKenzie International Clerkships 2014
-2015 per dur a terme una carrera jurídica internacional (termini: fins a l’01.03.15) [+]
● 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: fins al 31.10) [+]
● Concurs obert de places per a professorat investigador: Universidad de Colima – Mèxic [+]
ENLLAÇOS D’INTERÈS

Formulari per fer arribar col·laboracions a mitjans
de comunicació
Altres col·laboracions del professorat

● 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

