TRÀMITS
ADMINISTRATIUS

Actualitat
Comunicat de la Facultat de Dret del 12 de febrer de 2021: represa de la docència presencial
restringida a primer curs dels graus a partir de l’1 de març
Enquesta per a l’alumnat del programa Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge,
expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022) de la Xarxa Vives

Avisos
Nova convocatòria del Programa Mentors CYD 2021 adreçat a estudiants d’últim any de grau
(termini: 01.03)
Programa StartUB! Sprint (termini: 21.03)
Premi CONEDE al talent jurídic (termini: 03.05)
Suport als estudiants de la Facultat de Dret per a la docència del segon semestre del curs 20202021
Adaptació del model de docència mixta en el segon quadrimestre del curs 2020-2021 per als
ensenyaments de la Facultat de Dret
Sol·licitud de cita prèvia per als diferents tràmits de la Secretaria d'Estudiants i Docència i per a
l'Escola de Postgrau de la Facultat
SocUB, la UB en una app
Espais a disposició dels estudiants de la Facultat
Pla de contingència, recomanacions i mesures acadèmiques davant la crisi sanitària
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Sol·licitud de difusió d’activitats i publicacions
Serveis audiovisuals de la Facultat

Agenda
01.03, de 17 a 19 h: Seminari «Enjuiciamiento civil y actualidad. Homenaje al profesor Joan
Verger Grau»
04.03 i 05.03, de 10 a 18 h: «III Jornadas de justicia e igualdad: El papel de la justicia en la
consecución de la igualdad entre hombres y mujeres»
09.03, 17 h: Taula rodona «Las relaciones comerciales del Reino Unido tras el Brexit: una mirada
desde la UE y desde la Commonwealth»
11.03, 12 h i 12.03, 9.30 h: Jornada «Dissidència i llibertat d'expressió» (termini: 09.03)
11.03, de 18 a 20 h: Seminari web «Serveis digitals i protecció dels consumidors en la Unió
Europea» (termini: 09.03)
15.03, de 16 a 18 h: «The impact of Brexit on the EU environmental law» (termini: 05.03)
12.04, de 17 a 19 h: «La inteligencia artificial aplicada al proceso: más dudas que certezas»
16.04, de 9.45 a 18 h: Seminari «Understanding vulnerability in the context of climate change»
(termini: 09.04)
19.04, de 16 a 18 h: Conferència «Legal Recognition of the Right to a Healthy Environment in the
EU» (termini: 16.04)
Del 28.06 al 03.07: KU Leuven Summer School «Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence»

Cursos
Cursos i formacions de la Unitat d'Igualtat subvencionats pel Pacte d'Estat contra la Violència de
Gènere
Cursos d’idiomes de l’EIM
Cursos de Gaudir UB

CURSOS ICE
Formació del professorat (actualització del 18 de febrer de 2021)

Postgraus
Oferta de títols propis i màsters universitaris de la Facultat de Dret
Oferta actualitzada de màsters i postgraus
Cita prèvia per sol·licitar el títol de màster

Pràctiques i ocupabilitat
Per accedir a les ofertes de pràctiques extracurriculars fes la teva inscripció a través de la
plataforma GIPE (Gestió Integral de Pràctiques Externes)

Convocatòries
BEQUES i AJUTS
Convocatòria del programa de mobilitat nacional SICUE per al curs 2021-2022 (termini: 04.03)
Convocatòria de dues beques de col·laboració per a titulats amb el Consell Superior d'Avaluació
del Sistema Educatiu (termini: 08.03)
Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o
circumstàncies personals sobrevingudes (termini: 30.04)
Premi CONEDE al talent jurídic (termini: 03.05)
Convocatòria d'ajuts per convidar professorat procedent d'institucions universitàries o de recerca
estrangeres de reconegut prestigi internacional (termini: 01.06)
Convocatòria d'ajuts per a la participació a congressos internacionals (termini: 01.06)
Convocatòria d'ajuts per a la traducció i la revisió d'articles per publicar en revistes d'impacte
internacional o en llibres publicats per editorials de prestigi en idiomes diferents del català i el
castellà (termini: 01.06)
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
Ajut de mobilitat del projecte Nova Domus (al Canadà i als Estats Units d’Amèrica)

Enllaços d'interès
Reserva de les sales de simulació de judicis i de mediació
Sol·licitud de cita prèvia per als diferents tràmits de la Secretaria d'Estudiants i Docència i per a
l'Escola de Postgrau de la Facultat
Mobilitat internacional
Secretaria de la Facultat
Oficina d'Afers Generals
dret al Dret
Lloguer d'espais
Servei de Bar de la Facultat de Dret
Consulteu l'hemeroteca del Butlletí Exprés

Qualitat
Sistema de Qualitat de la Facultat de Dret

