Actualitat
La Facultat de Dret rep l'alumnat de la Universitat de Beijing que fa un curs sobre dret espanyol i
llengua espanyola

Avisos
Call for papers: «Congrés Internacional sobre gestió dels riscos de corrupció en l'urbanisme: cap a un
model de compliance públic» (termini: 01.10)
Llista definitiva de persones admeses i excloses al concurs de professorat lector i al concurs de
professorat associat
Nou màster de Contractació Pública Avançada (2019-2021)
Sol·licitud de difusió d’activitats i publicacions
Serveis audiovisuals de la Facultat

Agenda
18.09, de 9 a 14 h: «Jornada de la Revista de Llengua i Dret en el marc dels 40 anys del restabliment
de l’EAPC» (termini: 12.09)

Cursos
Fins al 19.07: Cursos d'estiu Els Juliols de la UB
Del 18.10 al 20.10 «X Curs d’introducció a la llengua com a idioma estranger» a Vinaròs i Morella.
Ajuts a la mobilitat DRAC Hivern per assistir al curs
Cursos d’idiomes de l’EIM
Cursos de Gaudir UB

Postgraus
Oferta actualitzada de màsters i postgraus 2019-2020
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
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10a Convocatòria de beques Càtedra UNESCO de Bioètica per cursar el màster de Bioètica i Dret de
la UB (termini: 15.09)
Programa de beques Schwarzman Scholars per fer un màster a la Tsinghua University de Beijing,
Xina (termini: 26.09)
AJUTS
Ajuts per incentivar les publicacions en revistes especialitzades JCR i CARHUS i la captació de
recursos per als grups de recerca consolidats de la Facultat de Dret (termini: 01.10.2019)
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 castellà (terminis:
01.10.2019 i 07.02.2020)
Ajuts per a la participació a congressos internacionals (terminis: 01.10.2019 i 07.02.2020)
Ajuts per convidar professorat procedent d’institucions universitàries o de recerca estrangeres de
reconegut prestigi internacional (terminis: 01.10.2019 i 07.02.2020)
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
Premios de la Fundación Botín a la Gestión Sostenible del Agua (termini: 31.07)
Premi Recerca Fiscal i Estudis Tributaris als millors treballs universitaris de final de grau i de final de
màster o postgrau (termini: 31.07)
Concurs CAF d'assajos universitaris «Ideas para el futuro» (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

