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Actualitat
Acte commemoratiu del 30è aniversari del Consell Tributari de Barcelona
Nova edició de la campanya Recicla Cultura
https://www.ub.edu/portal/web/dret/el-butlleti
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Avisos
Activitats gratuïtes per practicar idiomes adreçades a l’alumnat (grups de conversa i grups
d’aprenentatge, entre d’altres)
Curs de llenguatge jurídic català, del 28 de març al 6 de juny de 2019, a la Facultat de Dret
Postgrau de Gestió Sostenible de la Renovació Urbana (termini de preinscripció: 30.03)
Ajuts al Pràcticum Odisseu: pràctiques universitàries situades en territoris rurals (termini: 12.05)
Projecte Shape U Up: díptic i programa d’activitats
Sol·licitud de difusió d’activitats i publicacions
Serveis audiovisuals de la Facultat

Agenda
21.03, de 10.30 a 13 h: Workshop and open training: Student Advocacy Seminars
21.03, 20 h: XXXII Cicle de Música a la Universitat: concert de la Coral de Filologia de la Universitat
de Barcelona
26.03, 17.30 h: Conferència de l'ambaixador d'Espanya al Marroc (termini: 25.03)
De l’01.04 al 05.04, de 16.30 a 18.30 h: Curs «Actualitat de la política exterior espanyola» (termini:
31.03)
03.04, de 15.45 a 19 h: Jornada d'estudis «Derecho a una buena Administración Tributaria»
11.04, de 10 a 18 h: Tercera edició de la Fira de l'Ocupació de l'ICAB
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)
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»

Cursos
Curs de llenguatge jurídic català, del 28 de març al 6 de juny de 2019, a la Facultat de Dret
De l’01.04 al 05.04, de 16.30 a 18.30 h: Curs «Actualitat de la política exterior espanyola» (termini:
31.03)
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)
Cursos presencials de formació en competències del Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
https://www.ub.edu/portal/web/dret/el-butlleti
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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
Taller per al professorat «Treball en equip. Nous temps. Noves formes»
03.04, de 10 a 14 h: Jornada «Promoure la divulgació científica»
De l’01.04 al 04.04, de 16 a 19 h: «L’ús de la realitat virtual en l’educació i la recerca acadèmiques»
09.04, de 9 a 14 h: «Seguretat i privacitat 2.0»

Postgraus
Postgrau de Gestió Sostenible de la Renovació Urbana (termini de preinscripció: 30.03)
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
Beques per a joves professors i investigadors «Becas Iberoamérica. Santander Investigación»
(termini: 30.04)
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
Premi Recerca Fiscal i Estudis Tributaris als millors treballs universitaris de final de grau i de final de
màster o postgrau (termini: 31.07)

E ll

https://www.ub.edu/portal/web/dret/el-butlleti
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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

https://www.ub.edu/portal/web/dret/el-butlleti
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