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ACTUALITAT

AVISOS

● Publicada la Memòria de la Facultat (curs acadèmic 20122013). Accediu-hi! [+]

● Avui últim dia per a incorporar o modificar dades a Curricul@
a l’efecte PDA-Recerca (termini: 31.03) [+]

● Jornada de Portes Obertes (08.04) [+]

● Convocatòria 2013 d’avaluació de l’activitat docent (període
de presentació de la documentació per als admesos: del 13.03 a
l’11.04) [+]

● La Dra. María Casado, nomenada membre de l’Advisory
Expert Committee UNESCO [+]
● Els estudiants Dídac Ramírez, Anna Martí i Agata Bernabé
van quedar semifinalistes en la I Simulació Judicial organitzada per la Universitat de Màlaga [+]
● Concedit un ajut a la Facultat per millorar l’ocupabilitat
dels estudiants [+]
● Eleccions d’estudiants 2014 (30.04) [+]
● Beques d’introducció a la investigació per a estudiants
universitaris (termini: 20.04.14) [+]
● Jornada-taller Vull fer un MOOC: per on començo? (11.04)
[+]
● Monogràfic Club de Feina SAE: «Networking 2.0, les xarxes
professionals t’ajuden en la recerca de feina» (07.04) [+]
● 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)
[+]

AGENDA
● 31.03, 10 h, 13è Curs-Seminari de Dret Romà (tots els dilluns
fins al 28.04) [+]
● 01.04, 10 h, 1r Seminari Avançat de Dret Romà (tots els dimarts fins al 22.04) [+]
● 02.04, 09 h, Jornada «Agua y sociedad: transferencia de
conocimiento» (02.04) [+]
● 02.04, 12 h, Quarta conferència del cicle de conferències de
Ciència Política: «Usos i abusos de la història per part de la política» [+]
● 03.04, 16 h Conferència: «Limitació del principi de justícia
universal i el seu impacte social» [+]

PROPERS ACTES
● 07.04, Cicle de Conferències MEI 13-14: «Victimology and
International Criminal Justice» [+]
● 24.04, Quarta sessió del Club de lectura [+]
Formulari per a sol·licituds de difusió d’activitats

● Concurs Arrelats per a relats breus (termini 31.03) [+]

POSTGRAUS

● Congrés Internacional d’Educació Emocional (UB-ICE) (del
04 al 06.04) [+]

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

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

EL PROFESSORAT OPINA
● 23.03.14. Jordi Matas: «Unas primarias decisivas»,El País
Formulari per fer arribar col·laboracions en mitjans de comunicació

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

CONVOCATÒRIES
Premis
● Premio Jóvenes Juristas 2014 (termini: 31.03.14) [+]
● Premios Defensa 2014 (termini: 01.04.14) [+]
● 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) [+]
Beques
● Beques d’introducció a la investigació per a estudiants
universitaris (termini: 20.04.14) [+]
● 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
● Estades de recerca a l’American Bar Foundation (ABF)
(termini: 01.04.14) [+]
● 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)
[+]

● Altres convocatòries

