Actualitat
La teva opinió compta! Enquestes d’opinió sobre les assignatures i professors de graus i màsters del
segon semestre
La Revista de Bioética y Derecho rep la distinció de qualitat i internacionalització de la UB
La Facultat de Dret participa a la V Festa de la Ciència de la UB amb dos tallers
Informació pública dels autoinformes d’acreditació de cinc màsters de la Facultat

Avisos
Beca de col·laboració per donar suport a l'Oficina de Pràctiques de la Facultat (termini: 28.05)
Beques DIPLOCAT per realitzar estudis internacionals per al curs acadèmic 2019-2020 (termini:
29.05)
L’Administració de la Generalitat inicia una consulta pública prèvia per a la revisió de la vigència, i
també la possible simplificació, de decrets i ordres (termini: 16.06)
Oberta la inscripció per participar a la Setmana del Parlament Universitari 2019, que es farà del 13 al
19 de juliol
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
Del 13 al 17 de maig: «Seminaris i jornada sobre generació d'indicadors de bona governança, bon
govern i de compliment del dret a una bona administració»
16.05, de 12 a 14 h: Seminari de dret processal «Protecció als consumidors i usuaris en el sector
bancari»
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»
22.05, 11 h: Jornada «El paper dels síndics i síndiques locals i els defensors i defensores locals en la
defensa del dret a una bona administració dels ciutadans»
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23.05, de 14 a 16 h: Seminari «The WTO's Trade Facilitation Agreement»
23.05, de 17 a 20 h: XXX Cicle de conferències del màster d'Estudis Internacionals: «Reforming UN
System Operations- Enabling for Sustainable Development» (termini: 20.05)
24.05, 11 h: Defensa de la tesis doctoral «Desenvolupament neuropsicològic infantil i competències
ètiques. Una proposta educativa des de la neuroètica»
24.05, de 17 a 19 h: XXX Cicle de conferències del màster d'Estudis Internacionals: «Diferentes
miradas de la cooperación regional: similitudes y diferencias entre las cumbres iberoamericanas y la
UpM» (termini: 20.05)
28.05, 17.30 h: Conferència «Diàleg amb l'ambaixador d'Espanya al Senegal» (termini: 27.05)
12.06 i 13.06, Seminari Internacional «Corrupción y buen gobierno: libertad de expresión y
aportaciones de la inteligencia artificial»

Les publicacions del professorat
Miguel Pérez-Moneo, María Garrote de Marcos i Esther Pano Puey: Derecho Electoral Español:
Teoría y Práctica. David Vallespín (dir.), Argèlia Queralt (coord.), Juruà Editorial, 2019, ISBN:
978853628770-6.

Cursos
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
Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència (termini: 21.05)
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
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 a la Unitat de Comunicació de la Facultat (termini: 16.05)
Beques Avenir 2019 per estudiar o fer pràctiques a França durant el curs 2019/2020 (termini: 17.05)
Beca de col·laboració per donar suport a l'Oficina de Pràctiques de la Facultat (termini: 28.05)
Beques DIPLOCAT per realitzar estudis internacionals per al curs acadèmic 2019-2020 (termini:
29.05)
Programa de beques Schwarzman Scholars per fer un màster a la Tsinghua University de Beijing,
Xina (termini: 26.09)
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

