Actualitat
•
•
•
•

Comunicat del 17 de març de 2021 sobre la docència presencial i l’avaluació de
final del segon semestre
Mostra de novetats publicades pels professors de la Facultat al CRAI-Biblioteca de
Dret
La magistrada de la Sala Social del Tribunal Suprem, professora associada i
exestudiant de la Facultat Lourdes Arastey, serà candidata a jutgessa del TJUE
Professors de Dret del Treball de 17 universitats creen Net21, una plataforma
digital per reflexionar sobre les relacions laborals amb la ciutadania

Avisos

•
•
•
•

Convocatòria ordinària de 180 beques de col·laboració amb la UB, primavera
2021 (termini: 21.05)
Suport als estudiants de la Facultat de Dret per a la docència del segon semestre
del curs 2020-2021
Adaptació del model de docència mixta en el segon quadrimestre del curs 20202021 per als ensenyaments de la Facultat de Dret
Sol·licitud de cita prèvia per als diferents tràmits de la Secretaria d'Estudiants i
Docència i per a l'Escola de Postgrau de la Facultat
SocUB, la UB en una app
Espais a disposició dels estudiants de la Facultat
Pla de contingència, recomanacions i mesures acadèmiques davant la crisi sanitària
Sol·licitud de difusió d’activitats i publicacions

•

Serveis audiovisuals de la Facultat

•
•
•
•

Agenda

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

27.04, 19 h: Conferència «Impacto del Brexit en el Comercio de Servicios: la
industria creativa»
Del 28.04 al 30.04: «6to Congreso Internacional sobre Vínculos Históricos entre
España y América»
29.04, 13 h: Seminari web «L’Administració Biden: enfortint les aliances per
abordar els reptes globals», a càrrec del cònsol general dels EUA a Barcelona,
Robert Riley (termini: 26.04)
03.05, de 16 a 18 h: Seminari «Protecció de la biodiversitat marina en àrees més
enllà de la jurisdicció nacional i el paper de la UE» (termini: 30.04)
Del 12.05 al 28.05, de 16 a 18 h: Nou curs «Introduction to The American System of
Civil Litigation» (termini: 30.04)
12.05, de 15 a 20 h: Seminari web «III UB International PhD in Law Conference: El
carácter multinivel del derecho global»(termini per a la presentació de
comunicacions: 16.04)
27.05, de 16 a 19.30 h: Seminari virtual d'investigació «Disciplina deportiva y
propia imagen desde la libertad de expresión»
27.05 i 28.05, de 16 a 19.30 h: Col·loqui obert del grup COIMBRA «Walls, Laws and
Migrations – Past and Present»
Del 28.06 al 03.07: KU Leuven Summer School «Law, Ethics and Policy of Artificial
Intelligence»
Del 05.07 al 10.07: Summer Campus de la Facultat de Dret de la Università
Commerciale Luigi Bocconi de Milà

El professorat opina
•

23.04. David Vallespín: «Vacunación COVID y personal universitario», Universidad
Sí. El blog de Studia XXI.

Cursos

•
•
•

Cursos i formacions de la Unitat d'Igualtat subvencionats pel Pacte d'Estat contra la
Violència de Gènere
Cursos d’idiomes de l’EIM
Cursos de Gaudir UB

CURSOS ICE
•

Formació del professorat (actualització del 26 d'abril de 2021)

Postgraus
•
•
•

Oferta de títols propis i màsters universitaris de la Facultat de Dret
Oferta actualitzada de màsters i postgraus
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)

Convocatòries
BEQUES i AJUTS
•

Convocatòria d'ajuts a l'estudi per a estudiants amb dificultats econòmiques
especials o circumstàncies personals sobrevingudes(termini: 30.04)

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Premi CONEDE al talent jurídic (termini: 03.05)
Convocatòria ordinària de 180 beques de col·laboració amb la UB, primavera
2021 (termini: 21.05)
Programa de beques Santander Tecnologia-Connecta, curs 2021-2022 (termini:
24.05)
Convocatòria d'ajuts per convidar professorat procedent d'institucions
universitàries o de recerca estrangeres de reconegut prestigi
internacional (termini: 01.06)
Convocatòria d'ajuts per a la participació a congressos internacionals (termini:
01.06)
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: 01.06)
Premi Recerca Fiscal i Estudis Tributaris del Departament de la Presidència i
d'Economia i Hisenda de la Generalitat per a estudiants que hagin presentat un
TFG o TFM sobre dret financer i tributari o hisenda pública (termini: 31.07)
XX edició del premi d'articles jurídics García Goyena: «Justicia y COVID: el Derecho
en tiempos de pandemia» (termini: 15.09)
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)

Enllaços d'interès
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reserva de les sales de simulació de judicis i de mediació
Sol·licitud de cita prèvia per als diferents tràmits de la Secretaria d'Estudiants i
Docència i per a l'Escola de Postgrau de la Facultat
Mobilitat internacional
Secretaria de la Facultat
Oficina d'Afers Generals
dret al Dret
Lloguer d'espais
Servei de Bar de la Facultat de Dret
Consulteu l'hemeroteca del Butlletí Exprés

Qualitat
•

Sistema de Qualitat de la Facultat de Dret

