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Actualitat
El dimarts 27 de novembre, a les 12 h, tindrà lloc l'acte de lliurament del «I Premi al millor TFG amb
perspectiva de gènere de la Facultat de Dret»
Proposta de reforma del reglament de la Facultat de Dret
Es publica l’esborrany de l’«Estratègia de recerca a la Facultat de Dret»

Avisos
Beca de col·laboració per donar suport als ensenyaments de Criminologia i de Seguretat de la
Facultat (termini: 03.12)
Convocatòria de beques BCA per a estudiar als Estats Units el curs 2019-2020 (termini: 08.02.2019)
Premi Recerca Fiscal i Estudis Tributaris als millors treballs universitaris de final de grau i de final de
màster o postgrau (termini: 31.07.2019)
Projecte Shape U Up: Díptic i programa d’activitats
Call for papers de la Revista de Bioética y Derecho per a un monogràfic dedicat a la intel·ligència
artificial, la robòtica, i la internet de les coses (termini: 01.12)
Sol·licitud de la convocatòria extraordinària de final de carrera de gener de 2019 d'assignatures del
segon quadrimestre i anuals (termini: 25.11)
Activitat de reconeixement de crèdits sobre simulacions, per a alumnes del grau de Dret, necessària
per al TFG de simulació de Família i Consum (termini: 22.11)
Sol·licitud de difusió d’activitats i publicacions
Serveis audiovisuals de la Facultat

Agenda
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21.11, 12.30 h: Taula rodona «L'acusació contra els membres de la sindicatura electoral»
21.11, de 14 a 16 h: Seminari «La instrumentalització de les marques per compartimentar el mercat
interior»
22.11, 14.30 h: Conferència «Com fer el CV i carta de presentació»
22.11, de 16 a 19 h: VII Jornada de Seguretat i Defensa: «Seguretat al segle XXI»
22.11, 18 h: Acte acadèmic pel quarantè aniversari de la Constitució: «El consens constitucional
quaranta anys després: balanç i perspectives»
26.11, de 9.15 a 17.30 h: Seminari «Diversidad biológica: avances y desarrollos recientes»
26.11, 14.15 h: Conferència «Armas nucleares, químicas y biológicas en el derecho internacional
público»
27.11, de 9 a 13.30 h: Taller de treball «Tecnologies de suport per a l’estudiant amb discapacitat»
27.11, 12 h: Acte de lliurament del «I Premi al millor TFG amb perspectiva de gènere de la Facultat de
Dret»
27.11, 16 h i 28.11, 12 h: Sessions informatives sobre mobilitat internacional a la Facultat de Dret
29.11, de 9.30 a 18 h: Jornada Internacional «Encaje y coherencia de los ámbitos de las normas
comunitarias de derecho internacional privado» (termini: 25.11)
30.11, 9.15 h: «Autonomía administrativa funcional, decisiones cualificadas, ¿deferencia judicial?»
10.12, de 18.30 a 20 h: XXX Cicle de conferències del màster d'Estudis Internacionals «Terrorismo y
narcotráfico en el marco de la seguridad marítima» (termini: 05.12)
12.12, de 16 a 17.45 h: Seminari «El CETA, una oportunitat a l'actual context geopolític i econòmic
internacional» (termini: 11.12)
12.12, de 16 a 19.30 h: Sistema d’acreditació de cossos docents i trams de recerca (sessió
informativa sense inscripció)
13.12 i 14.12: Jornades «La Constitución y los derechos civiles españoles cuarenta años después. Su
evolución a través de las sentencias del Tribunal Constitucional» a la Facultat de Dret de la
Universitat de Saragossa. Annex
30.01 i 31.01.2019: Jornades internacionals en homenatge al professor, i doctor honoris causa per
diverses universitats, Dr. Luigi Ferrajoli «Garantismo y Política Criminal» (termini per a la presentació
de comunicacions: 15.01.2019)

El professorat opina
14.11. David Vallespín: «Enseñar a trabajar en equipo en el ámbito de la salud», Crónica Global

Les publicacions del professorat
Nancy Carina Vernengo: «Reflexiones en torno a la prueba en los procesos sobre stalking. Estado de
la cuestión a la luz de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo», a Derecho y proceso. Liber
Amicorum del Profesor Francisco Ramos Méndez (Manuel Cachón Cadenas i Just Franco Arias
coord.). Atelier, 2018.
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Cursos d’idiomes gratuïts per als becaris Erasmus
Cursos d’idiomes de l’EIM
Cursos de Gaudir UB
CURSOS ICE
Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència «Basic skills and tools to teach
content subjects in English» (termini: 22.11)
12.12, de 16 a 19.30 h: Sistema d’acreditació de cossos docents i trams de recerca (sessió
informativa sense inscripció)

Postgraus
Oferta actualitzada de màsters i postgraus 2018-2019
Cita prèvia per sol·licitar el títol de màster

Pràctiques i ocupabilitat
Tercera edició de les beques de pràctiques Fundación ONCE-CRUE, curs 2018-2019 (termini: 17.12)
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 als ensenyaments de Criminologia i de Seguretat de la
Facultat (termini: 03.12)
Tercera edició de les beques de pràctiques Fundación ONCE-CRUE, curs 2018-2019 (termini: 17.12)
Convocatòria de beques BCA per estudiar als Estats Units el curs 2019-2020 (termini: 08.02.2019)
AJUTS
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: 08.02.2019)
Convocatòria d'ajuts per a la participació en congressos internacionals (termini: 08.02.2019)
Convocatòria d'ajuts per convidar professorat procedent d'institucions universitàries o de recerca
estrangeres de reconegut prestigi internacional (termini: 08.02.2019)
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)
https://www.ub.edu/portal/web/dret/el-butlleti
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Ajut de mobilitat del projecte Nova Domus (al Canadà i als Estats Units d Amèrica)

PREMIS
Premis Jurídics ICAB 2018 (terminis: 30.11 i 10.12)
Desena edició del Premi de treballs de recerca, convocat per l’Associació Catalana de Pèrits Judicials
i Forenses col·laboradors amb l’Administració de Justícia / Décima edición del Premio de trabajos de
investigación, convocado por la Associació Catalana de Pèrits Judicials i Forenses col·laboradors
amb l’Administració de Justícia (termini: 25.01.2019)
Premi Recerca Fiscal i Estudis Tributaris als millors treballs universitaris de final de grau i de final de
màster o postgrau (termini: 31.07.2019)

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
Autoinforme d’acreditació del màster d’Estudis Jurídics Avançats
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