Par cipació
Modalitats a triar:

XI FÒRUM D’OCUPACIÓ

‐ Par cipació amb reconeixement de crèdits ( es reconei‐
xeran 2 crèdits ECTS)

I POSTGRAUS

Cal inscriure’s a prèviament mitjançant mail i assis r:
‐ A 1 Jornada de Sor des Professionals
‐ Als 4 tallers que es realitzaran el dia 7 de març
‐ A les dos taules rodones que es realitzaran el dia 29 de
març
‐ Contactar amb tres en tats par cipants al Fòrum el dia
29 de març
Realitzar i lliurar per mail a l’Oficina de Pràc ques: Curricu‐
lum Vitae i carta de presentació, resum de la teva experi‐
ència durant el Fòrum d’Ocupació (mínim una pàgina) i de
la Jornada de Sor des Professionals (mínim una pàgina),
abans del 19 d’abril.

Organitza:

2017

 Vicedeganat de Relacions Ins tucionals (Oficina

de Pràc ques, Clínica Jurídica i Borsa de Treball)
 Vicedeganat d’Afers Acadèmics

 Escola de Postgrau

‐Par cipació sense reconeixement de crèdits:
Cal inscriure’s prèviament. Aquesta modalitat permet, l’as‐
sistència a la Jornada de Sor des Professionals, l’assistèn‐
cia als tallers del dia 7 de març, la visita als estands ,i a les
taules rodones el mateix dia del Fòrum (29/03/17), així
com un cer ficat d’assistència, a qui el sol·lici .
Inscripció

29/03/2017
Cal inscriure’s enviant un mail a borsa treball.dret@ub.edu
amb:
Assumpte: Inscripció Fòrum d’Ocupació
Al mail hauran de constar les següents dades:
Nom i cognom, mail de contacte, telefon i l’opció triada
per la par cipació:
‐ Par cipació amb reconeixement de crèdits
‐ Par cipació sense reconeixement de crèdits

Ac vitat amb reconeixement de crèdits
(2 crèdits)

FÒRUM D’OCUPACIÓ LABORAL I POSTGRAUS

La Facultat Dret us convida a par cipar a les jornades d’O‐
cupabilitat I a l’onzena edició de Fòrum d’Ocupació i Post‐
graus.

Programa

Programa

Prepara’t pel XI Fòrum d’Ocupació

XI Fòrum d’Ocupació i Postgraus

07 de Març de 2017

29 de Març de 2017

10:00 hs. ‐ Taller El procés de selecció
El Fòrum d’Ocupació Laboral i Postgraus que celebra la Facul‐
tat de Dret, és un punt de trobada entre els estudiants i gra‐
duats i les en tats col·laboradores. Durant la jornada, la Fa‐
cultat acull una gran varietat de despatxos d’avocats, empre‐
ses i ins tucions del sector públic i del tercer sector, organit‐
zats en estands, amb l’objec u que els estudiants puguin
contactar‐hi personalment i lliurar el seus currículums per
iniciar processos de selecció o pràc ques externes.

Objec us
 Oferir als alumnes dels diversos Graus que imparteix la
Facultat una visió general de les principals sor des pro‐
fessionals per tal d’orientar el seu futur professional.
 Facilitar recursos i tècniques per cercar feina, preparar el
currículum i l’entrevista de treball.
 Facilitar el contacte amb despatxos, empreses i ins tuci‐
ons públiques per accedir a pràc ques i cercar feina.

Lloc: Saló de Graus
Ponent:
Sr. Francesc Campillo, Psicòleg ‐ Orientador del Servei d’Aten‐
ció a l’Estudiant de la UB
12:00 hs. ‐ Taller Crea la teva marca personal
Lloc: Saló de Graus
Ponent:
Sra. Mercè Santacana, Psicòloga ‐ Orientadora del Servei d’A‐
tenció a l’Estudiant de la UB
15:00 hs. ‐ Taller Com elaborar un bon CV i la carta de pre‐
sentació
Lloc: Saló de Graus
Ponent:
Sra. Mercè Santacana, Psicòloga‐Orientadora del Servei d’A‐
tenció a l’Estudiant de la UB

Adreçat a
Estudiants i graduats dels diversos ensenyaments de Grau i
de Postgrau que imparteix la Facultat de Dret.

Cer ficat d’assistència
Els estudiants interessats podran sol·licitar el cer ficat d'as‐
sistència a les ac vitats.

17:00 hs. ‐ Taller Com preparar un elevator pitch: la teva pre‐
sentació eficaç
Lloc: Saló de Graus
Ponent:
Sr. Francesc Campillo, Psicòleg ‐ Orientador del Servei d’Aten‐
ció a l’Estudiant de la UB

9:30 hores – Benvinguda del Degà a les en tats
col·laboradores par cipants i refrigeri
10:00 hores – Obertura dels estands
11:00 a 12:00 hores – Taula rodona amb els despatxos
d’advocats: Les preguntes mes freqüents.
Procés de selecció, pràc ques i inserció
Lloc: Aula Magna
15:00 hores – Advocacia: accés i col·legiació
Lloc: Aula Magna
Ponents:
Coordinadora del Màster d’Advocacia i Representant del
Col·legi d’Advocats de Barcelona
16:00 hores – L’oferta de postgraus de la Facultat de Dret
(màsters i postgraus)
Lloc:
Ponents: Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica i Escola de
Postgraus
17:00 hores – Taula rodona amb els despatxos d’advocats:
Les preguntes mes frequents.
Curriculum vitae i Entrevista
Lloc: Aula Magna

18:00 hores – Tancament dels estands

