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El Butlletí: 06.03.18

Actualitat
El Dr. Joan Miquel Capell, del Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions
Internacionals de la Facultat, guanya la novena edició del premi Crims de Tinta amb la novel·la Wad-Ras [+]

Avisos
Activitats gratuïtes per practicar l’anglès, adreçades als alumnes (grups conversa, de teatre, de debat i club de
lectura) [+]
Convocatòria de mobilitat SICUE 2018-2019 entre centres universitaris espanyols (termini: 13.03) [+]

Convocatòria extraordinària del programa de mobilitat de convenis específics de la Facultat: Programes de doble
titulació: UB-Nova Southeastern University, UB-Universidad de Puerto Rico (termini: 23.03) [+]
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
Del 05.04 al 07.06, de 14 a 16 h: Curs de llenguatge jurídic català a la Facultat de Dret [+]
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 [+]

Pràctiques i ocupabilitat
Oferta de pràctiques per a estudiants amb discapacitat: Programa de desarrollo profesional INTEGRA Servicio
Médico [+]
Oferta de pràctiques per a estudiants amb discapacitat: Programa de desarrollo profesional INTEGRA Relaciones
Laborales [+]
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 [+]

Agenda
06.03, de 14 a 16 h: Activitat dels Serveis Lingüístics de la UB per al cicle #internationalminds: «Com sé quin nivell
tinc i com puc millorar la meva tercera llengua?» [+]
07.03, 12.30 h: Seminari a càrrec del professor Marc Mihaly, de la Vermont Law School: «La reacción interna,
académica y judicial en los Estados Unidos ante la posición del presidente Trump en la estrategia frente al cambio
climático» [+]
08.03, de 14 a 16 h: Xerrada informativa sobre pràctiques a l'estranger [+]
09.03, de 16 a 20 h: Seminari «Brexit i dret ambiental de la UE», organitzat per la Càtedra Jean Monnet de Dret

Ambiental (termini: 07.03) [+]
12.03, 12.30 h: Cicle de debats del TransJus «Drets humans i drets d'autor: un debat cada vegada més difícil»
(termini: 10.03) [+]
12.03, 14.03 i 16.03, de 14 a 16 h: Seminari del cicle #internationalminds: «US Constitutional Law: Trends and
Challenges», amb el professor James Gardner, de la SUNNY Buffalo Law School [+]
14.03, 9 h: Seminari interdisciplinar organitzat pel màster d’Estudis Internacionals de la Facultat:
«Empoderamiento de la mujer en el Mediterráneo» [+]
14.03, 19.03, 09.04 i 17.04, de 17 a 19 h: Sessions de lectura comentada i de debat sobre el llibre Escucha
Cataluña. Escucha España amb els autors: Francesc de Carreras, Juan J. López Burniol, Josep Piqué i Josep
Borrell (termini: 12.03) [+]
16.03 i 17.03: III Liga Nacional de Debate Jurídico: Torneo Barcelona [+]
19.03, de 14 a 16 h: Seminari «Ambaixades al Maresme durant la Guerra Civil Espanyola» [+]
21.03, de 16 a 19 h: Jornada sobre «Aspectes Registrals del Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya» (termini:
15.03) [+]
22.03, de 9.15 a 17.30 h: I Seminari sobre finançament universitari [+]
05.04, de 9 a 17.30 h: Jornada «Nuevas formas de criminalidad y su persecución» [+]
Del 05.04 al 07.06, de 14 a 16 h: Curs de llenguatge jurídic català a la Facultat de Dret [+]
Del 09.04 al 13.04, de 16.15 a 19 h: XVII Edició del Curs de l’actualitat de la política exterior espanyola (termini:
06.04) [+]
17.04, 9 h: Seminari internacional «Responsabilidad penal de la persona jurídica y libertad de expresión» (termini
per a la presentació de comunicacions: 09.04) [+]
20.04, de 9.30 a 17 h: Colloquium «Citizen's Rights and European Union Law» (Call for papers - Abstracts: fins al
20.03) [+]
Del 22.04 al 30.04: Curs a Ödemiş (Turquia) sobre llenguatge no discriminatori: «A World Without Discrimination»
[+]
03.05, de 9 a 19.30: III Jornadas de Investigación y Perfilación Criminal: «La crueldad contra los animales.
Relevancia en delitos violentos y la evaluación forense» [+]
Del 25.07 al 28.07: Nuremberg Moot Court 2018 (termini: 22.04) [+]
Del 05.09 al 07.09: 40è Congrés de l’Association for Contemporary Iberian Studies a la Facultat de Dret (termini
del Call for Papers i Panels: 11.05) [+]

Convocatòries
BEQUES
Beca idealo para estudiantes extraordinarios (termini: 15.04) [+]

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 [+]
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 [+]
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
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
Pepa Burriel Rodríguez-Diosdado: «El impacto del Brexit en el sistema público de salud: la sostenibilidad de las
relaciones entre España y Reino Unido», a Protección social en España, en la Unión Europea y en el derecho
internacional (coord. Garrido Pérez, E. i Sánchez-Rodas Navarro, C.), Ediciones Laborum, 2017. I.S.B.N.: 978-84947064-3-1 [+]

Qualitat
Autoinforme d’acreditació del màster d’Estudis Jurídics Avançats [+]

El professorat opina
06.03. David Vallespín: «Empatía interterritorial», El País [+]

