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Actualitat
XIII Fòrum d'Ocupació i Postgraus de la Facultat de Dret (12.02 i 14.02)
Calendari d'exàmens dels graus de la Facultat (gener-febrer de 2019)
Període extraordinari d'obertura de la Biblioteca de Dret durant el mes de gener de 2019

Avisos
Beques de l'ICAB per a estudiants del màster d'Advocacia per participar en el programa Erasmus+
pràctiques (termini: 31.01)
Dues convocatòries de beques Fulbright per a titulats superiors (terminis: 12.02 i 11.04)
Beques per a joves professors i investigadors «Becas Iberoamérica. Santander Investigación»
(termini: 30.04)
Tretzena edició del Concurs Carpeta UB (termini: 08.03)
Projecte Shape U Up: Díptic i programa d’activitats
Sol·licitud de difusió d’activitats i publicacions
Serveis audiovisuals de la Facultat

Agenda
23.01, de 14 a 16 h: Seminari «El Brexit i la situació de Gibraltar»
25.01, 11 h: Jornada de presentació del llibre La resolución de conflictos con consumidores: de la
mediación a las ODR
28.01, 16 h: Col·loqui internacional en homenatge al professor Luciano Vandelli «Les reformes de
l'Estat»
30.01, de 12 a 14 h: Seminari de Dret Administratiu «Burocràcia i literatura» amb el professor Luciano
Vandelli
30.01 i 31.01: Jornades internacionals en homenatge al professor, i doctor honoris causa per diverses
universitats, Dr. Luigi Ferrajoli «Garantismo y Política Criminal»
Del 30.01 a l'01.02 «II Jornades Cerdà: La reinvenció de l'espai públic»
12.02 i 14.02: XIII Fòrum d'Ocupació i Postgraus de la Facultat de Dret (termini: 11.02)

Les publicacions del professorat
Markus González Beilfuss, Joan-Josep Vallbé i Barak Kalir: «El internamiento de extranjeros: ¿qué
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Markus González Beilfuss, Joan Josep Vallbé i Barak Kalir: «El internamiento de extranjeros: ¿qué
dicen los datos? Análisis de los expedientes de internamiento tramitados en la provincia de Barcelona
en el año 2015» a Migraciones. Revista del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones,
núm. 45, 2018, p. 57-88.
Markus González Beilfuss: «La especial trascendencia constitucional como criterio de selección de
los recursos de amparo» a Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de
Madrid, núm. 22, 2018, p. 259-279.

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 gratuïts per als becaris Erasmus
Cursos d’idiomes de l’EIM
Cursos de Gaudir UB

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
Beques de l'ICAB per a estudiants del màster d'Advocacia per participar en el programa Erasmus+
pràctiques (termini: 31.01)
Convocatòria de beques BCA per estudiar als Estats Units el curs 2019-2020 (termini: 08.02.2019)
Dues convocatòries de beques Fulbright per a titulats superiors (terminis: 12.02 i 11.04)
Beques per a joves professors i investigadors «Becas Iberoamérica. Santander Investigación»
(termini: 30.04)
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
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internacional o en llibres publicats per editorials de prestigi en idiomes diferents del català i el castellà
(termini: 08.02)
Convocatòria d'ajuts per a la participació en congressos internacionals (termini: 08.02)
Convocatòria d'ajuts per convidar professorat procedent d'institucions universitàries o de recerca
estrangeres de reconegut prestigi internacional (termini: 08.02)
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
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
Sistema de Qualitat de la Facultat de Dret
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