Actualitat
El 7 de maig, a les 12 h, tindrà lloc l’acte acadèmic «El dret i la política en un món canviant», amb
motiu de la descoberta de la placa de l'aulari Jordi Solé Tura
Nou text refós del Reglament de la Facultat de Dret, aprovat a la Junta de Facultat del 19 de
desembre de 2018 i ratificat pel Consell de Govern de la Universitat de Barcelona en la sessió del 29
de març de 2019

Avisos
Programa Màster+UB de captació d'estudiants per cursar un màster universitari en un grup de
recerca durant el curs 2019-2020 i incentivar vocacions científiques (termini: 03.05)
Beca de col·laboració per donar suport a la Unitat de Comunicació de la Facultat (termini: 16.05)
Beques Avenir 2019 per estudiar o fer pràctiques a França durant el curs 2019-2020 (termini: 17.05)
Recrutement d'un doctorant - Université du Luxembourg (termini: 17.05)
Incorporació de la certificació d'idiomes a l'expedient
Activitats gratuïtes per practicar idiomes adreçades a l’alumnat (grups de conversa i grups
d’aprenentatge, entre d’altres)
Sol·licitud de difusió d’activitats i publicacions
Serveis audiovisuals de la Facultat

Agenda
02.05, 07.05, 09.05 i 14.05, de 15 a 19 h: Seminari «Cooperació Internacional en matèria d'aigua»
07.05, d'11 a 12 h: Passaport a la professió «Marca i Networking, peces clau en la recerca de feina»
07.05, de 12 a 14 h: «Assessorament personalitzat del currículum»
07.05, 12 h: Acte acadèmic «El dret i la política en un món canviant», amb motiu de la descoberta de
la placa de l'aulari Jordi Solé Tura
08.05, de 10 a 14 h o de 16 a 20 h: Curs gratuït «Linkedin, potencia la força i la xarxa que et donarà
el teu màster» (inscripcions a partir del 29.03)
08.05, 12 h: Seminari «Dret a la salut i llibertat d'expressió»
09.05, 12 h: Seminari «Obligaciones extraterritoriales del Estado en materia de derechos
económicos, sociales y culturales y empresas»
16.05, 16.30 h: Seminari «Reconfiguració de l'ordre mundial: tecnologies, polítiques, empreses,
societats» (termini: 15.05)
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17.05, de 12 a 15 h: Jornada «Concurso de persona física»
28.05, 17.30 h: Conferència «Diàleg amb l'ambaixador d'Espanya al Senegal» (termini: 27.05)

El professorat opina
24.04. David Vallespín: «¿Y la Universidad de Barcelona, pa' cuándo?», Crónica Global
26.04. José María Tovillas: «Análisis de las propuestas fiscales de PP, PSOE, Podemos, Cs y VOX
para las Elecciones Generales de 2019», elCatalán.es

Cursos
08.05, de 10 a 14 h o de 16 a 20 h: Curs gratuït «Linkedin, potencia la força i la xarxa que et donarà
el teu màster»
Cursos presencials de formació en competències del Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
Curs virtual «Estratègies de recerca de feina» del Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
Curs virtual «Marca personal i eines web 2.0 en la recerca de feina» del Servei d’Atenció a l’Estudiant
(SAE)
Cursos d’idiomes de l’EIM
Cursos de Gaudir UB
CURSOS DE L'ICE
Del 06.05 al 06.06: Curs en línia «Metodologies d’aprenentatge emergents»
Del 06.05 al 06.06: Taller «Aprendre fent: aprenentatge Servei»
Taller per al professorat «Treball en equip. Nous temps. Noves formes»

Postgraus
Oferta actualitzada de màsters i postgraus 2018-2019
Cita prèvia per sol·licitar el títol de màster

Pràctiques i ocupabilitat
Ajuts al Pràcticum Odisseu: pràctiques universitàries situades en territoris rurals. Ofertes disponibles
(termini: 12.05)
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

Convocatòries

BEQUES
Programa Màster+UB de captació d'estudiants per cursar un màster universitari en un grup de
recerca durant el curs 2019-2020 i incentivar vocacions científiques (termini: 03.05)
Beca de col·laboració per donar suport a la Unitat de Comunicació de la Facultat (termini: 16.05)
Beques Avenir 2019 per estudiar o fer pràctiques a França durant el curs 2019/2020 (termini: 17.05)
Programa de beques Schwarzman Scholars per fer un màster a la Tsinghua University de Beijing,
Xina (termini: 26.09)
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
Ajut de mobilitat del projecte Nova Domus (al Canadà i als Estats Units d’Amèrica)
PREMIS
XXII Premio AEDAF: excelencia en la práctica, en la docencia y en la investigación en todos los
ámbitos del Derecho Fiscal (termini: 01.07)
Premi Recerca Fiscal i Estudis Tributaris als millors treballs universitaris de final de grau i de final de
màster o postgrau (termini: 31.07)

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 d'El Butlletí i del Butlletí Exprés

Qualitat
Sistema de Qualitat de la Facultat de Dret

