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El Butlletí: 05.12.2017

Actualitat
El professor Jordi Matas reuneix els seus articles d’anàlisi de l’actualitat política en el llibre Opinión política.
Artículos en tiempos convulsos [+]
Fins el 15 de desembre, exposició itinerant «Huellas de Mujeres Geniales», a la Facultat de Dret [+]
12è Concurs Carpeta UB per escollir el disseny de les carpetes per al curs vinent (termini: 02.03.2018) [+]

Avisos
Amb motiu de les properes eleccions al Parlament de Catalunya, el 21 de desembre ha estat declarat dia no lectiu
a tota la UB
Publicades les bases per a la concessió de subvencions a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 20172018) [+]
Convocatòria 2017-2018 d’enquestes d’opinió sobre les assignatures i professors de graus i màsters de primer
semestre. La teva opinió compta! (termini: 31.01.18) [+]
Convocatòria d’ajuts de la LUISS University, per a personal docent i investigador, per fer estades de docència o
recerca (termini: 12.01.18) [+]
Convocatòria d’ajuts per a la mobilitat internacional del professorat i promoció de la internacionalització dels
centres de la UB per al curs 2017-2018 (termini: 12.01.18) [+]
Sol·licitud de difusió d’activitats i publicacions [+]
Serveis audiovisuals de la Facultat [+]

Postgraus
Oferta actualitzada de màsters i postgraus 2017-2018 [+]
Cita prèvia per sol·licitar el títol de màster [+]

Cursos
Curs virtual «Estratègies de recerca de feina» del Servei d’Atenció a l’Estudiant [+]
Curs virtual «Marca personal i eines web 2.0» del Servei d’Atenció a l’Estudiant [+]
Cursos d’idiomes gratuïts per als becaris Erasmus [+]
Cursos d’idiomes de l’EIM [+]
Cursos de Gaudir UB [+]
CURSOS ICE
14.12, de 16 a 19 h: Jornada «Sistema d’acreditació de cossos docents. Guia pràctica per a la sol·licitud de trams
de recerca» [+]
L’ICE ofereix 60 llicències gratuïtes del programa Rosetta Stone per al PDI de la UB que vulgui aprendre o millorar
una llengua estrangera [+]

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) [+]
Segona edició del programa «Becas-prácticas Fundación ONCE-CRUE» per a pràctiques remunerades en
empreses d'estudiants amb discapacitat, curs 2017-2018 (termini: 15.12) [+]
Oferta setmanal de pràctiques i borsa de treball [+]

Agenda
11.12, de 11 a 12 h: «Seminario de Derecho Tributario. Medios de defensa del contribuyente» [+]
12.12, de 9 a 19 h: Jornada «Deu anys de la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya. Un balanç mirant al futur» [+]
12.12, 12 h: Seminari Permanent de Filosofia del Dret. Cicle de seminaris de bioètica: «El estatuto constitucional
del cuerpo humano» [+]
14.12 i 15.12, de 10 a 18.30 i d’11 a 13.30 h: Jornadas internacionales en honor del professor Santiago Mir Puig,
doctor honoris causa por diversas universidades (termini: 11.12) [+]
15.12, 12 h: Acte d’homenatge a la Dra. María Jesús Montoro Chiner i presentació del llibre «Estudios sobre las
leyes 39/2015 del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y 40/2015 del régimen
jurídico del sector público» [+]
18.12, de 18.30 a 20 h: 29è Cicle de conferències del MEI «Los objetivos de desarrollo sostenible: ¿qué papel
tiene la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa?» (termini: 15.12) [+]

Convocatòries

BEQUES
Segona edició del programa «Becas-prácticas Fundación ONCE-CRUE» per a pràctiques remunerades en
empreses d'estudiants amb discapacitat, curs 2017-2018 (termini: 15.12) [+]
AJUTS
Convocatòria d’ajuts de la LUISS University, per a personal docent i investigador, per fer estades de docència o
recerca (termini: 12.01.18) [+]
Convocatòria d’ajuts per a la mobilitat internacional del professorat i promoció de la internacionalització dels
centres de la UB per al curs 2017-2018 (termini: 12.01.18) [+]
10 ajuts per participar al 2018 «Summer Program in Taiwan for Spanish Graduate Students» (termini: 16.01.18) [+]
Ajuts per a la participació a congressos internacionals (termini: 09.02.18) [+]
Ajuts per convidar professorat procedent d’institucions universitàries de recerca estrangeres de reconegut prestigi
internacional (termini: 09.02.18) [+]
Ajuts per a la traducció d’articles per publicar en revistes d’impacte internacional o en llibres publicats per editorials
de prestigi en idiomes diferents del català i castellà (termini: 09.02.18) [+]
Publicades les bases per a la concessió de subvencions a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 20172018) [+]
Aprovades les bases reguladores dels ajuts destinats a universitats per contractar personal investigador novell (FI)
[+]
Fons per a l’Impuls de la Innovació (F2I), per potenciar les activitats d’innovació i de transferència dels
investigadors de la Universitat de Barcelona [+]
Convocatòria d’ajuts per convidar ponents acreditats amb un perfil internacional i transdisciplinari a debats i
seminaris del TransJus [+]
Convocatòria d’ajuts per presentar propostes de cursos per a investigadors sobre metodologia i tècniques de
recerca [+]
Ajut de mobilitat del projecte Nova Domus (al Canadà i els Estats Units d’Amèrica) [+]

Enllaços d'interès
Mobilitat internacional
Secretaria de la Facultat
Secretaria de Relacions Laborals
Oficina d'Afers Generals
dret al Dret
Servei de Bar de la Facultat de Dret
Consulteu l'hemeroteca del Butlletí Exprés

Les publicacions del professorat
Jordi Matas Dalmases: Opinión política. Artículos en tiempos convulsos. Edicions de la UB, Barcelona, 2017 [+]

Qualitat
Obert el període d’informació pública i procés de consulta de l’autoinforme d’acreditació del màster d’Estudis

Jurídics Avançats (termini: 29.11) [+]

