TRÀMITS
ADMINISTRATIUS

Actualitat
Comunicat de la Facultat de Dret: pròrroga de la docència virtual fins al 29 de novembre

Nou horari de tancament de la Facultat
Model de docència curs 2020-2021

Avisos
Noves convocatòries de recerca de la Facultat de Dret
Convocatòria de premis extraordinaris per als alumnes que van acabar un grau o un màster oficial
el curs 2019-2020 (termini: 28.02.2021)
SocUB, la UB en una app
Espais a disposició dels estudiants de la Facultat
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
Pla de contingència, recomanacions i mesures acadèmiques davant la crisi sanitària
Enquesta sobre sostenibilitat ambiental del projecte UNI-ECO a tota la comunitat universitària
Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o
circumstàncies personals sobrevingudes (termini: 30.04.2021)
Sol·licitud de difusió d’activitats i publicacions
Serveis audiovisuals de la Facultat

Agenda
12.11, de 16 a 16.45 h: Sessió d'investigació seminari web del CEJFE «La declaració al jutjat del
nen o nena víctima de violència sexual»
16.11, de 10 a 13 h: Seminari web «Qüestions hipotecàries i instruments de previsió. L'impacte del
dret de la Unió Europea» (termini: 12.11)
19.11 i 16.12, de 15 a 17 h: Seminari «Cerca d'informació per incloure indicis de qualitat en el
formulari de la sol·licitud d'avaluació del tram de recerca»
19.11, de 16 a 16.45 h: Sessió d'investigació seminari web del CEJFE «Persones violentes i
presó: com intervenir-hi?»
Del 18.07 al 23.07.2021: Conferència internacional «Genocide and its Prevention in the Digital
Age: 21st Century Challenges» (termini del Call for papers: 30.11)

El professorat opina
04.11. David Vallespín: «El reto de combinar profesores millennials y séniors experimentados en la
Universidad», La Vanguardia

Les publicacions del professorat

Les publicacions del professorat
Sergi Cardenal Montraveta: «La Responsabilidad Penal de los Menores». Tirant lo Blanch,
novembre 2020.
María Díaz Crego; Ignacio García Vitoria; Ignacio González García; Emilio Pajares Montolío;
Miguel Pérez Moneo; Argelia Queralt Jiménez: «Esquemas de Derecho Constitucional 5ª Edición
2020». Tirant lo Blanch, octubre 2020.
Pepa Burriel, «Cómo afrontar la crisis de la covid-19 sin desproteger a las personas trabajadoras:
las medidas laborales adoptadas en España» , a Revista Iberoamericana de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social, p. 85-109. Octubre 2020.

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
Oferta formativa per al PDI

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
5a convocatòria de beques de pràctiques acadèmiques externes Fundación ONCE-CRUE
(termini: 30.11)
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 de beques de la Mutualidad de la Abogacía per a estudiants que realitzin el màster
de l’Advocacia (termini: 09.11)
Convocatòria extraordinària de 32 beques de col·laboració amb el CRAI i el Vicerectorat d'Igualtat
i Acció Social de la UB (termini: 11 11)

i Acció Social de la UB (termini: 11.11)
Estades de pràctiques no remunerades a París, a la Delegació del Govern a França. Curs 20202021 (termini: 20.11)
Convocatòria ordinària de tardor de 43 beques de col·laboració amb la UB (termini: 20.11)
5a convocatòria de beques de pràctiques acadèmiques externes Fundación ONCE-CRUE
(termini: 30.11)
3a convocatòria de beques Fulbright per a investigació predoctoral als Estats Units, curs 20212022 (termini: 12.01.2021)
Convocatòria d'ajuts per convidar professorat procedent d'institucions universitàries o de recerca
estrangeres de reconegut prestigi internacional (2 terminis: 15/01/2021 i 01/06/2021)
Convocatòria d'ajuts per a la participació a congressos internacionals (2 terminis: 15/01/2021 i
01/06/2021)
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 (2 terminis: 15/01/2021 i 01/06/2021)
Convocatòria de premis extraordinaris per als alumnes que van acabar un grau o un màster oficial
el curs 2019-2020 (termini: 28.02.2021)
Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o
circumstàncies personals sobrevingudes (termini: 30.04.2021)
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
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

