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Peticions de difusió d'activitats

Dret i societat
Ubicació

Portals i intranets
Món UB (estudiants)
Intranet UB (PDI i PAS)
Campus Virtual
Alumni UB
Intranet de la Facultat

Actualitat
Comunicat del 18 de maig de 2021 sobre el final de curs i l’avaluació del segon semestre
Excel·lent posició de la UB, en l'àmbit del dret, en el rànquing de Xangai 2021

Avisos
Convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat associat 2021-2022
(termini: 18.06)
Vuitena convocatòria d’Ajut a la Recerca Llegat Pasqual Maragall 2021 (termini: 15.09)
Convocatòria de Borses d’Ajuts del Programa DRAC-Estiu 2021 per a estudiants de la Universitat
de Barcelona per assistir als cursos d’estiu oferts per universitats i entitats membres de la Xarxa
Vives d’Universitats (termini: 10.06)
Obert el tercer termini de la convocatòria de mobilitat Erasmus+ per al PDI curs 2020-2021, per a
estades des de finals d'octubre fins al 31 de desembre de 2021 (termini: 03.09)
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
Espais a disposició dels estudiants de la Facultat
Pla de contingència, recomanacions i mesures acadèmiques davant la crisi sanitària
Sol·licitud de difusió d’activitats i publicacions
Serveis audiovisuals de la Facultat

Agenda
07.06, de 17 a 19 h: Cicle «Diálogos procesales» de la Càtedra UB Professor Manuel Serra
Domínguez «Diligencias de investigación penal: problemática actual»
08.06, 19 h: Conferència «La cascada de la justicia: cómo los juicios de lesa humanidad están
cambiando el mundo de la política. Un diálogo con Kathryn Sikkink 10 años después»
11.06, 9.30 h: Jornada en línia «Guies per a la intervenció en infància i adolescència en casos de
revelació de violència sexual: recomanacions per a professionals; recomanacions per a familiars»
(termini: 09.06)
17.06, 18.30 h: Sessió virtual «Impacto y retos de la nueva regulación de la eutanasia en España
a la luz del trabajo del Observatorio de Bioética y Derecho»
17.06, 19 h: Seminari web «Discurs d'odi i creences»
Del 28.06 al 03.07: KU Leuven Summer School «Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence»

05.07, de 17 a 19 h: Cicle «Diálogos procesales» de la Càtedra UB Professor Manuel Serra
Domínguez «¿Qué hacemos con los procesos-masa? Acciones colectivas y procesos testigo»
Del 05.07 al 10.07: Summer Campus de la Facultat de Dret de la Università Commerciale Luigi
Bocconi de Milà
Del 19.07 al 23.07, de 9.30 a 21 h: Conferència Internacional «Genocide and Its Prevention in the
Digital Age: 21st Century Challenges» (termini: 10.07)

El professorat opina
28.05. Jordi Matas: «Els protocols de funcionament i seguiment del govern d’ERC i Junts són
fonamentals», Públic

Les publicacions del professorat
Joan Manel Gutiérrez Albentosa: Proporcionalidad y reeducación en la jurisdicción de menores.
JM Bosch Editor. Barcelona. 2021
Pablo Scotto: Los orígenes del derecho al trabajo en Francia (1789-1848). Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales. Ministerio de la Presidencia. 486 pp. Madrid. 2021

Cursos
Cursos, tallers i activitats de la Universitat de l’Experiència 2021-2022 (termini: del 14.06 al 04.07)
Cursos d’estiu d’Els Juliols (termini: 05.07)
Cursos d’idiomes de l’EIM
Cursos de Gaudir UB

CURSOS ICE
Formació del professorat (actualització del 27 de maig 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)

plataforma GIPE (Gestió Integral de Pràctiques Externes)

Convocatòries
BEQUES i AJUTS
Convocatòria de Borses d’Ajuts del Programa DRAC-Estiu 2021 per a estudiants de la Universitat
de Barcelona per assistir als cursos d’estiu oferts per universitats i entitats membres de la Xarxa
Vives d’Universitats (termini: 10.06)
Convocatòria de concurs públic per proveir diverses places de professorat associat 2021-2022
(termini: 18.06)
Premi Recerca Fiscal i Estudis Tributaris del Departament de la Presidència i d'Economia i
Hisenda de la Generalitat per a estudiants que hagin presentat un TFG o TFM sobre dret financer i
tributari o hisenda pública (termini: 31.07)
Vuitena convocatòria d’Ajut a la Recerca Llegat Pasqual Maragall 2021 (termini: 15.09)
XX edició del premi d'articles jurídics García Goyena: «Justicia y COVID: el Derecho en tiempos
de pandemia» (termini: 15.09)
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

