Actualitat
Parada de llibres de la campanya Recicla Cultura davant del CRAI-Biblioteca de Dret
Concessió de beques de la Mutualidad de la Abogacía a estudiants del màster d’Advocacia
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
Beca de col·laboració per donar suport al projecte d'usos lingüístics de la Facultat (termini: 22.04)
Beca de col·laboració per donar suport al Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i
Filosofia del Dret de la Facultat (termini: 22.04)
Oferta de 32 llocs de treball de tècnics gestors tributaris interins, nivell A2-22, de l’Agència Tributària
de Catalunya per a diversos municipis de Catalunya (termini: 26.04)
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)
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
11.04, de 10 a 18 h: Tercera edició de la Fira de l'Ocupació de l'ICAB
11.04, 20 h: XXXII Cicle de Música a la Universitat: recital líric Scuola dell'Opera Italiana - Fiorenza
Cedolins
24.04, de 9 a 17.30 h: Jornada internacional «II UB International PhD in Law Conference: Diffuse and
artificial legal personalities»
Del 24.04 al 10.05, de 10 a 16 h: Curs «Property Law» (termini: 12.04)
24.04, de 12 a 14 h i de 16 a 18 h: Jornada de sortides professionals del grau de Criminologia
24.04, de 16 a 18 h: Conferència «Aspectos sistémicos del derecho internacional ambiental y
relaciones entre el sistema global, los sistemas regionales y los derechos nacionales»
25.04, 10 h: II Seminari Hispano-Italià de Bioètica «El dret a la salut: dos casos difícils»
02.05, 07.05, 09.05 i 14.05, de 15 a 19 h: Seminari «Cooperació Internacional en matèria d'aigua»
(termini: 23.04)
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»
16.05, 16.30 h: Seminari «Reconfiguració de l'ordre mundial: tecnologies, polítiques, empreses,
societats» (termini: 15.05)
17.05, de 12 a 15 h: Jornada «Concurso de persona física»

El professorat opina
04.04. David Vallespín: «El futur de la filologia», El Punt Avui
05.04. María Casado: «Eutanasia: cando a política está por riba da libertade individual», GCiencia
07.04. Joan Queralt: «Una cosa que no interessa: l’eutanàsia», El Nacional.cat
10.04. Ricardo García Manrique: «Defensa de la eutanasia», El Mundo

Les publicacions del professorat
Max Turull, Berta Roca, Pilar Aparicio-Chueca, Xavier Triadó-Ivern, Joan Guardia-Olmos, Pilar
Presas, Mercè Bernardo, Amal Elasri-Ejjaberi i Irene Maestro-Yarza: «Las causas del absentismo de
los estudiantes de Derecho según su propia opinión» a Revista de Educación y Derecho, núm. 19,
2019.
Gerard Martín i Alonso «Dossier sobre l’aplicació de l’article 155 CE a Catalunya» a Revista catalana
de dret públic, número especial sobre l’aplicació de l’article 155 CE a Catalunya, 2019, p. 182-213.

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»
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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 (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
Beca de col·laboració per donar suport al projecte d'usos lingüístics de la Facultat (termini: 22.04)
Beca de col·laboració per donar suport al Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i
Filosofia del Dret de la Facultat (termini: 22.04)
Beques per a joves professors i investigadors «Becas Iberoamérica. Santander Investigación»
(termini: 30.04)
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)
Beques Avenir 2019 per estudiar o fer pràctiques a França durant el curs 2019/2020 (termini: 17.05)
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

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

