Actualitat
La professora de la Facultat i magistrada Encarna Roca Trías, guardonada amb el XXIV Premio Pelayo per a
juristes de reconegut prestigi
Visita de la professora del grau de Criminologia Noemí Pereda al Violence Research Centre de la Univesitat
de Cambridge

Avisos
Convocatòria extraordinària de les places de mobilitat per a estudiants d’Erasmus+ KA107 que no es van
cobrir en la convocatòria regular (termini: 27.06)
9a Convocatòria de beques Càtedra UNESCO de Bioètica per cursar el màster de Bioètica i Dret de la UB
(termini: 07.09)
Call for Papers per al seminari internacional «El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición
colombiano frente a las desapariciones forzadas: ¿qué sirve de ejemplo para España?» (termini: 02.07)
Sol·licitud de difusió d’activitats i publicacions
Serveis audiovisuals de la Facultat

Agenda
27.06, 19 h: Presentació del llibre El servei de subministrament d'aigua a Espanya, França i Itàlia, coordinat
per Joaquín Tornos Mas, catedràtic de Dret Administratiu de la Facultat
28.06, de 10.15 a 12.45 h: Seminari d'investigació «¿Atrocidades con saldo positivo? Empresas, derechos
humanos y justicia transicional»
28.06 i 29.06: «Respuestas legales contra la violencia, desde una perspectiva de género y de infancia»
29.06, 11 h: Conferència «Tentativa y consumación desde el punto de vista de la teoría de las normas»
Del 03.07 al 06.07, de 12 a 14.30 h: English seminar «Accidents at work and occupational diseases in the
Spanish Legal System» (termini: 29.06)
03.07, 17.30 h: Taller «Intel·ligència col·lectiva i dret col·laboratiu»
03.07, 19 h: Presentació del llibre La protecció processal del consumidor i l'ordre públic comunitari, del
professor de la Facultat Vicente Pérez Daudi
Del 09.07 a l’11.07: Curs «La gobernanza en los sistemas universitarios: reforma y mejora» de la Universidad
Complutense de Madrid a San Lorenzo de El Escorial
12.07, de 9 a 14 h: «V Jornada d’Innovació Docent: La motivació en la docència» a la Universitat Rovira i
Virgili (termini propostes de comunicació: 16.06, termini d’inscripció: 11.07)
Del 25.07 al 28.07: Nuremberg Moot Court 2018
Del 29.07 al 20.08: North American Law Summer School a Montreal
Del 05.09 al 07.09: 40è Congrés de l’Association for Contemporary Iberian Studies a la Facultat de Dret
(termini ampliat de Call for Papers i panels: 18.06)
28.09: Seminari internacional «El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición colombiano
frente a las desapariciones forzadas: ¿qué sirve de ejemplo para España?» (termini de Call for Papers: 02.07)

Cursos
Cursos de formació en competències professionals del SAE per al mes de juliol (activitats gratuïtes amb
reconeixement acadèmic)
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 2017-2018
Cita prèvia per sol·licitar el títol de màster

Pràctiques i ocupabilitat
Convocatòria de beques completes per a la trobada «Las empresas Multilatinas: Crecimiento, desarrollo e
integración en la Comunidad Iberoamericana» de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (termini:
30.06)
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 beques completes per a la trobada «Las empresas Multilatinas: Crecimiento, desarrollo e
integración en la Comunidad Iberoamericana» de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (termini:
30.06)
9a Convocatòria de beques Càtedra UNESCO de Bioètica per cursar el màster de Bioètica i Dret de la UB
(termini: 07.09)
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
Cinquena edició del Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte (termini: 31.10)

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 del Butlletí Exprés

Qualitat
Autoinforme d’acreditació del màster d’Estudis Jurídics Avançats

