Actualitat
Vols participar en l'acollida dels nous estudiants de la Facultat? Vine a la reunió informativa del 12 de juliol
Santiago Redondo Illescas, professor del grau de Criminologia, ha rebut el Premio Nacional de Criminología
Rafael Salillas 2018, que atorga la Sociedad Española de Investigación Criminológica

Avisos
Beca de col·laboració per donar suport al màster de Logística i Comerç Internacional de la Facultat (termini:
13.07)
9a Convocatòria de beques Càtedra UNESCO de Bioètica per cursar el màster de Bioètica i Dret de la UB
(termini: 07.09)
Sol·licitud de difusió d’activitats i publicacions
Serveis audiovisuals de la Facultat

Agenda
04.07, 18 h: Presentació del llibre Comentarios a la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito de
derecho privado de Cataluña y concordantes
Del 09.07 a l’11.07: Curs «La gobernanza en los sistemas universitarios: reforma y mejora» de la Universidad
Complutense de Madrid a San Lorenzo de El Escorial
12.07, de 9 a 14 h: «V Jornada d’Innovació Docent: La motivació en la docència» a la Universitat Rovira i
Virgili (termini d’inscripció: 11.07)
Del 25.07 al 28.07: Nuremberg Moot Court 2018
Del 29.07 al 20.08: North American Law Summer School a Montreal
Del 05.09 al 07.09: 40è Congrés de l’Association for Contemporary Iberian Studies a la Facultat de Dret
28.09: Seminari internacional «El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición colombiano
frente a las desapariciones forzadas: ¿qué sirve de ejemplo para España?»

El professorat opina

03.07. David Vallespín: «Finançament universitari», El Punt Avui

Cursos
Cursos de formació en competències professionals del SAE per al mes de juliol (activitats gratuïtes amb
reconeixement acadèmic)
Cursos d’idiomes gratuïts per als becaris Erasmus
Cursos d’idiomes de l’EIM
Cursos de Gaudir UB

Postgraus
Oferta actualitzada de màsters i postgraus 2017-2018
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)
Oferta setmanal de pràctiques i borsa de treball

Convocatòries
BEQUES
9a Convocatòria de beques Càtedra UNESCO de Bioètica per cursar el màster de Bioètica i Dret de la UB
(termini: 07.09)
Beca de col·laboració per donar suport al màster de Logística i Comerç Internacional de la Facultat (termini:
13.07)
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
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

