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Actualitat
Presentació del llibre La relación médico-paciente de Joaquín Martínez Montauti, professor del
màster de Bioètica i Dret

Avisos
Tercera edició de les beques de pràctiques Fundación ONCE-CRUE, curs 2018-2019 (termini: 17.12)
Premis Jurídics ICAB 2018 (terminis: 30.11 i 10.12)
Convocatòria d'una beca de col·laboració per donar suport als ensenyaments de Criminologia i de
Seguretat de la Facultat (termini: 02.11)
Convocatòria d'una beca de col·laboració per donar suport a l'Administració de Centre de la Facultat
(termini: 02.11)
Convocatòria d'una beca de col·laboració amb el Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals
de la Facultat (termini ampliat: 28.10)
Activitats gratuïtes per practicar l'anglès, adreçades a l’alumnat (grups de conversa, de teatre, de
política, d’economia, de debat i de ficció)
Future Against Corruption Award 2018 (termini: 30.10)
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 difusió d’activitats i publicacions
Serveis audiovisuals de la Facultat

Agenda
24 10 de 9 30 a 18 h: Jornada «Envelliment vulnerabilitat i situacions d'abús»
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24.10, de 9.30 a 18 h: Jornada «Envelliment, vulnerabilitat i situacions d abús»
24.10, de 14 a 15.30 h: Conferència-debat «Piercing the Veil of Ignorance: Women who Wear the
Niqab»
24.10, de 16 a 18 h: Seminari «Past, present and future of Environmental Rights»
25.10, 10 h: Cicle de seminaris «El derecho ya no es lo que era»: «Análisis sobre transformaciones
de derecho penal»
25.10, de 14 a 16 h: Seminari «Diàlegs sobre el disseny i les aplicacions de la intel·ligència artificial»
31.10, 12 h: Presentació del llibre La lucha contra la pobreza en el laberinto de la gobernanza
Entre el 05.11 i el 10.12: «Cicle de seminaris sobre els fonaments de les metodologies de recerca i
transdisciplinarietat»
09.11, de 9 a 18 h: Conferència de presentació a Barcelona de l'European Innocence Network
22.11, de 16 a 19 h: VII Jornada de Seguretat i Defensa: «Seguretat al segle XXI» (termini: 20.11)
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)
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

El professorat opina
15.10. David Vallespín: «El diagnóstico de un “milagro” y la necesidad de seguir trabajando»,
Universidad Sí. El blog de Studia XXI.

Les publicacions del professorat
Carlos Castellví: «Algunos problemas aplicativos del decomiso ampliado y el decomiso sin condena»,
a La ley penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 133, 2018. ISSN 1697-5758

Cursos
Multilingüitza’t: Aprèn fins a 28 llengües per Internet amb Rosetta Stone! (termini: 30.10)
Activitats gratuïtes per practicar l'anglès, adreçades a l’alumnat (grups de conversa, de teatre, de
política, d’economia, de debat i de ficció)
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
https://www.ub.edu/portal/web/dret/el-butlleti
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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
Convocatòria de 15 beques de col·laboració per a estudis i treballs relacionats amb els diferents
àmbits d'actuació del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia
(termini: 25.10)
Convocatòria d'una beca de col·laboració amb el Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals
de la Facultat (termini ampliat: 28.10)
Convocatòria d'una beca de col·laboració per donar suport als ensenyaments de Criminologia i de
Seguretat de la Facultat (termini: 02.11)
Convocatòria d'una beca de col·laboració per donar suport a l'Administració de Centre de la Facultat
(termini: 02.11)
Tercera edició de les beques de pràctiques Fundación ONCE-CRUE, curs 2018-2019 (termini: 17.12)
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)
PREMIS
Future Against Corruption Award 2018 (termini: 30.10)
Cinquena edició del Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte (termini: 31.10)
ELFA Awards 2018 a la millor tesi de dret europeu del curs 2017-2018 (termini: 15.11)
El Claustre de Doctors i el Consell Social convoquen la Sisena Distinció de la Universitat de
Barcelona a les millors activitats de divulgació científica i humanística (termini: 16.11)
Premis Jurídics ICAB 2018 (terminis: 30.11 i 10.12)
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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
Autoinforme d’acreditació del màster d’Estudis Jurídics Avançats
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