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Si no visualitzeu correctament aquesta pàgina, cliqueu aquí o aneu a
http://www.ub.edu/dret/info_comuna/butlleti_numero4.pdf

Aquest primer butlletí electrònic segueix la línia iniciada amb el primer butlletí
informatiu de juny de 2004 i els que el van seguir. Com aquells primers exemplars
en paper, aquest vol donar a conèixer la gestió de l’equip de govern, la dels òrgans
acadèmics i també la dels departaments, grups, docents i tota la comunitat que
forma la Facultat de Dret. Aquest nou format electrònic, de publicació aperiòdica,
aglutina la major part de les notícies que ara s’enviaven des de webdret a través de
mailings. Des d’aquí seguim convidant estudiants, personal d’administració i serveis
i professorat a utilitzar aquest espai per donar a conèixer la rica i variada activitat
acadèmica, docent, científica i cultural que es realitza a la Facultat de Dret.
El Degà de la Facultat de Dret
Miguel Angel Aparicio
El professor Santiago Mir Puig, doctor honoris causa per la Universitat
d’Alcalà
El claustre de la Universitat d’Alcalà, en la sessió ordinaria del dia 30 d’octubre de
2007, va acordar concedir la màxima dignitat acadèmica de doctor honoris causa al
professor Santiago Mir Puig, catedràtic de Dret Penal de la nostra Facultat.
Donació de llibres a la Universitat de Trujillo (Perú)
Per compensar el dèficit de bibliografia científica europea, el Degà de la Facultat de
Dret de la Universidad Nacional de Trujillo, al Perú, s’adreça als professors de la
nostra Facultat per si volen i poden fer donació a la biblioteca de la universitat
peruana de publicacions seves.
L'adreça per enviar les publicacions és:
Universidad Nacional de Trujillo
Facultat de Derecho y Ciencias Políticas
Decano Prof. Dr. Juan Carlos Zavala
Av. Juan Pablo II, s/n (Ciudad universitaria)
TRUJILLO (Perú)

El Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
organitza les Jornades sobre el règim jurídic del servei domèstic (12 i 13
de desembre)

http://www.ub.edu/dret/agenda/docs/Triptico_mercantil_30_11.pdf
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El Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
organitza les Jornades Problemas actuales de la empresa en el derecho mercantil
y en el derecho laboral (18 de desembre i al llarg de 2008)

http://www.ub.edu/dret/activitats/docs/Triptic_mercantil_empresa_2007.pdf

Una becària de la UB entrarà les dades de recerca dels docents de la
Facultat de Dret al GREC
Natalia Pereyra és la nova becària de la UB per entrar les dades dels currículums de
recerca al GREC dels professors de la Facultat que ho desitgin. Prestarà aquest
servei a Secretaria des del desembre fins el mes de març, cada dia de 9h. a 14h.

Cursos ICE a la Facultat de Dret (sessions de gener 2008)
De l’àmplica oferta de cursos de l’ICE del mes de gener, els següents s’impartiran a
la Facultat: “Estratègies reflexives d’ensenyament aprenentatge per a gran i petit
grup”, “Entrevistas cualitativas en investigación social” i “Qualificacions, escales i
avaluació continuada”.

Curs d’introducció a Moodle (CampusVirtual UB) per a docents de la
Facultat de Dret
En col.laboració amb l’ICE, i a banda de l’oferta general de cursos, el mes de gener
se celebrarà a la Facultat un curs d’introducció al Moodle adreçat per a docents dels
nostres ensenyaments. Moodle és la plataforma del CampusVirtual de la UB i
tendeix a substituir els dossiers electrònics. També és l’instrument principal de
comunicació i de docència amb els estudiants dels grups semipresencials. Els
propers dies es fixaran les dates d’inscripció i realització d’aquest curs que també
és acreditat per l’ICE.

Homenatge Dr. Badia Margarit
Acte d'homenatge al Dr. Badia Margarit, que tindrà lloc el proper dia 13 de
desembre a les set de la tarda al Paraninf de la nostra Universitat.
http://www.ub.edu/dret/activitats/docs/invitacio_acte_homenatge_Dr_Badia.pdf
Informació d'eleccions de Junta de Facultat 2007
http://www.ub.edu/dret/agenda/docs/eleccions_junta_07.htm

2

