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El Butlletí: 09.05.18

Actualitat
L’investigador de la Facultat Milton J. Meza-Rivas participa en la reunió d’experts de les Nacions Unides
sobre nous sistemes d’armes autònomes

Avisos
Beca de col·laboració amb l'Institut de Recerca Jurídica "TransJus" de la Facultat (termini: 21.05)
Reconeixement de treballs de final de grau i de final de màster que tracten o aborden la diversitat familiar,
sexual i de gènere (termini: 13.05)
Activitats gratuïtes adreçades als alumnes per practicar l’anglès (grups conversa, de teatre, de debat i club
de lectura)
Sol·licitud de difusió d’activitats i publicacions
Serveis audiovisuals de la Facultat

Postgraus
Oferta actualitzada de màsters i postgraus 2017-2018
Cita prèvia per sol·licitar el títol de màster

Cursos
Del 14.05 al 04.06: Curs en línia, obert i massiu, de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

«Transparència i protecció de dades: interacció i equilibri»
Cursos d’idiomes gratuïts per als becaris Erasmus
Cursos d’idiomes de l’EIM
Cursos de Gaudir UB

Pràctiques i ocupabilitat
Ajuts per al Pràcticum Odisseu 2017-2018, per a pràctiques universitàries en empreses del món rural
(termini: 15.05)
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

Agenda
09.05, de 10 a 17 h: Jornada TransJus «Big data, intel·ligència artificial i millora del sector públic»
10.05 i 11.05, de 9 a 18 h: «The 4th Barcelona-Gothemburg-Bergen Workshop on Experimental Political
Science»
10.05, 11.30 h: «Transformaciones contemporáneas del Derecho Internacional Público»
10.05, de 16.15 a 18.35 h: Seminari «2018 Consolidació i riscos. Noves realitats econòmiques i
geopolítiques» (termini: 09.05)
Del 10.05 al 28.06, de 16 a 19 h: «Seminario Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte»
11.05, de 9.30 a 17 h: Jornada «Nuevos planteamientos en diplomacia: La diplomacia humanitaria»
14.05, d'11 a 12 i de 15 a 16 h: Sessions informatives sobre mobilitat internacional per a l'alumnat de tots
els graus de la Facultat
14.05, 12 h: Debats TransJus «Formar govern té solució? Parlamentarisme mexicà i presidencialisme
espanyol» (termini: 11.05)
14.05, 16 h: Projecció del documental Intramuros, del periodista Joan Roura
17.05, de 14 a 16 h: Seminari «Poverty and War»
Del 05.06 al 07.06: Sisena edició de la Barcelona GovJam (termini: 21.05)
18.06, de 9 a 14 h: Taller internacional «Regulación de los sistemas de armas autónomos: implicaciones
legales y éticas en el contexto de una sociedad global»
12.07, de 9 a 14 h: «V Jornada d’Innovació Docent: La motivació en la docència» a la Universitat Rovira i
Virgili (termini propostes de comunicació: 16.06, termini d’inscripció: 11.07)
Del 25.07 al 28.07: Nuremberg Moot Court 2018
Del 05.09 al 07.09: 40è Congrés de l’Association for Contemporary Iberian Studies a la Facultat de Dret
(termini del Call for Papers i panels: 11.05)

Convocatòries
BEQUES

Beca de col·laboració amb l'Institut de Recerca Jurídica "TransJus" de la Facultat (termini: 21.05)
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
Secretaria de Relacions Laborals
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

El professorat opina
24.04. David Vallespín: «El futuro de la universidad», La Razón
03.05. Joan J. Queralt: «Què volem: ¿justícia o venjança? », El Periódico

