TRÀMITS
ADMINISTRATIUS

Actualitat
Comunicat de la Facultat de Dret del 12 de febrer de 2021: represa de la docència presencial
restringida a primer curs dels graus a partir de l’1 de març
Documents a informació pública (del 08.03 al 19.03)
El TERMCAT publica el Diccionari de l'activitat parlamentària
Publicat el monogràfic sobre bioètica i animals no humans en recerca al número 51 de la Revista
de Bioética y Derecho

Avisos
Sol·licitud d'avaluació única d'assignatures del segon semestre (termini: 26.03)
Segona edició del programa «Lab Emprendimiento Jurídico» de la fundació Mutualidad Abogacía
(termini: 05.04)
Programa StartUB! Sprint (termini: 21.03)
Premi CONEDE al talent jurídic (termini: 03.05)
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
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SocUB, la UB en una app
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
15.03, 12.30 h: Conferència amb motiu del Dia Internacional de les Dones «La renuncia no es una
solución para la conciliación laboral, familiar y personal»
15.03, de 16 a 18 h: «The impact of Brexit on the EU environmental law» (termini: 05.03)
19.03, d'11.30 a 14.30 h: Seminari web «Contornos de la autoprovisión administrativa en la
gestión de servicios públicos»
22.03, 9 h: Conferència en línia «Hate speech per motius de religió en el futbol europeu»
22.03, de 16 a 17 h: Sessió informativa UB del Programa per a la preparació d'oposicions a jutge o
jutgessa, fiscal i lletrat o lletrada de l'Administració de justícia pel torn lliure
12.04, de 17 a 19 h: «La inteligencia artificial aplicada al proceso: más dudas que certezas»
16.04, de 9.45 a 18 h: Seminari «Understanding vulnerability in the context of climate change»
(termini: 09.04)
19.04, de 16 a 18 h: Conferència «Legal Recognition of the Right to a Healthy Environment in the
EU» (termini: 16.04)
12.05, de 15 a 20 h: Seminari web «III UB International PhD in Law Conference: El carácter
multinivel del derecho global» (termini per a la presentació de comunicacions: 16.04)
Del 28.06 al 03.07: KU Leuven Summer School «Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence»
Del 05.07 al 10.07: Summer Campus de la Facultat de Dret de la Università Commerciale Luigi
Bocconi de Milà

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
Formació del professorat (actualització del 15 de març de 2021)
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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)

Convocatòries
BEQUES i AJUTS
Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques especials o
circumstàncies personals sobrevingudes (termini: 30.04)
Premi CONEDE al talent jurídic (termini: 03.05)
Convocatòria d'ajuts per convidar professorat procedent d'institucions universitàries o de recerca
estrangeres de reconegut prestigi internacional (termini: 01.06)
Convocatòria d'ajuts per a la participació a congressos internacionals (termini: 01.06)
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 (termini: 01.06)
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
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Consulteu l'hemeroteca del Butlletí Exprés

Qualitat
Sistema de Qualitat de la Facultat de Dret

