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El Butlletí: 17.04.18

Actualitat
Jornades de sortides professionals per als estudiants del grau de Dret, els dies 18 i 25 d’abril i el 2 de maig
(termini d'inscripció: 17.04)
Dijous 19 d’abril, visita externa d’acreditació del màster d’Estudis Jurídics Avançats

Avisos
Avís de canvi provisional d'aules els dies 25, 26 i 27 d'abril
XXII Premi 2018 Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona a tesis doctorals. Formulari d’inscripció
(termini: 04.05, a les 13 h)
Convocatòria de subvencions a l’elaboració de treballs de recerca 2018 (termini: 23.04)
Vuitena convocatòria d’ajuts a la recerca en docència universitària REDICE-18 (termini: 27.04, a les 13 h)
Pràctiques a l’oficina de Madrid de la Fundació Konrad Adenauer
Activitats gratuïtes per practicar l’anglès adreçades als alumnes (grups conversa, de teatre, de debat i club de
lectura)
Sol·licitud de difusió d’activitats i publicacions
Serveis audiovisuals de la Facultat

Postgraus
Oferta actualitzada de màsters i postgraus 2017-2018
Cita prèvia per sol·licitar el títol de màster

Cursos

Autoaprenentatge de llengües per internet amb Rosetta Stone. Preu reduït per a membres de la UB (termini de
matriculació: 30.04)
Del 14.05 al 04.06: Curs en línia, obert i massiu, de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
«Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri»
Curs virtual «Estratègies de recerca de feina» del Servei d’Atenció a l’Estudiant
Curs virtual «Marca personal i eines web 2.0» del Servei d’Atenció a l’Estudiant
Cursos d’idiomes gratuïts per als becaris Erasmus
Cursos d’idiomes de l’EIM
Cursos de Gaudir UB
CURSOS COMPARTITS PDI/PAS DE L'ICE
Què faig amb els meus residus especials? Gestió de residus des del laboratori a les plantes de tractament
(termini: 29.04)
Introducció a la cultura xinesa (termini: 29.04)

Pràctiques i ocupabilitat
Ajuts per al Pràcticum Odisseu 2017-2018, per a pràctiques universitàries en empreses del món rural (termini:
15.05)
Per accedir a les ofertes de pràctiques extracurriculars fes la teva inscripció a través de la plataforma GIPE
(Gestió Integral de Pràctiques Externes)
Oferta setmanal de pràctiques i borsa de treball

Agenda
18.04, 25.04 i 02.05, de 12 a 14 h: Jornades de sortides professionals per als estudiants del grau de Dret
(termini d'inscripció: 17.04)
18.04, de 17 a 19 h: Presentació de la recerca «Violència masclista i malaltia mental, repercussió en el
tractament penal i la seva execució» al CEJFE
19.04, de 10 a 18 h: 2ª jornada «Drets lingüístics: present i futur»
19.04, 12 h: Quarta sessió del cicle de conferències de ciència política «Psicopatologia i poder: un assaig
sobre la perversió i la corrupció»
20.04, de 9.30 a 17 h: Col·loqui «Derecho de los particulares y derecho privado europeo»
Del 22.04 al 30.04: Curs a Ödemiş (Turquia) sobre llenguatge no discriminatori: «A World Without
Discrimination»
24.04, de 9.15 a 11.15 h: Sessió informativa «¿La protecció de dades personals és un límit a la (bona)
administració i per oferir uns serveis públics de qualitat?»
24.04, de 16 a 18 h: Sessió d’investigació del CEJFE «Innovació en l’abordatge de les violències. Tractament
de la conducta violenta al CP Quatre Camins» (termini: 22.04)
25.04, de 10 a 13 h: I Jornades UB «Promovent la integració laboral de les persones amb discapacitats»
26.04, de 9.30 a 14 h: International Seminar «Postconflict: can Jus Post Bellum promote transformative
justice?»
03.05, de 9 a 19.30: III Jornadas de Investigación y Perfilación Criminal: «La crueldad contra los animales.
Relevancia en delitos violentos y la evaluación forense»

03.05, 17.30 h: Conferència del secretari d'Estat de Cooperació Internacional «Navegant en comboi:
desafiaments de la cooperació al desenvolupament» (termini: 02.05)
04.05, de 10.15 a 19.30 h: Jornada en memòria del professor Francesc Baldó
Del 07.05 al 18.05, de 14 a 16 h: Curs «Intellectual Property Law» (termini: 02.05)
Del 07.05 al 30.05, de 16 a 19 h: Seminari «Formació en Dret Ambiental de la Unió Europea» (termini: 03.05)
10.05, de 16.15 a 18.35 h: Seminari «2018 Consolidació i riscos. Noves realitats econòmiques i geopolítiques»
(termini: 09.05)
Del 10.05 al 28.06, de 16 a 19 h: «Seminario Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte» (termini: 26.04)
Del 25.07 al 28.07: Nuremberg Moot Court 2018 (termini: 22.04)
Del 05.09 al 07.09: 40è Congrés de l’Association for Contemporary Iberian Studies a la Facultat de Dret
(termini del Call for Papers i panels: 11.05)

Convocatòries
BEQUES
Convocatòria extraordinària de 3 beques de col·laboració amb l'Àrea de Tecnologies, el Servei d'Atenció a
l'Estudiant i els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (termini: 17.04)
Convocatòria ordinària de 266 beques de col·laboració amb la Universitat de Barcelona (termini: 03.05)

AJUTS
Borses d'ajuts DRAC per a estudiants de la UB, per assistir a cursos, seminaris o altres activitats de la Xarxa
Vives d'Universitats o de les seves universitats membres
Publicades les bases per a la concessió de subvencions a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP
2017-2018)
Aprovades les bases reguladores dels ajuts destinats a universitats per contractar personal investigador novell
(FI)
Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I), per potenciar les activitats d’innovació i de transferència dels
investigadors de la Universitat de Barcelona
Ajut de mobilitat del projecte Nova Domus (al Canadà i als Estats Units d’Amèrica)

PREMIS
XXII Premi 2018 Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona a tesis doctorals. Formulari d’inscripció
(termini: 04.05, a les 13 h)
Cinquena edició del Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte (termini: 31.10)

Enllaços d'interès
Mobilitat internacional
Secretaria de la Facultat
Oficina d'Afers Generals
dret al Dret

Servei de Bar de la Facultat de Dret
Consulteu l'hemeroteca del Butlletí Exprés

Qualitat
Autoinforme d’acreditació del màster d’Estudis Jurídics Avançats

El professorat opina
11.04. Joan J. Queralt: «Màsters tinguis i els aprovis», El Periódico

