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El Butlletí: 09.01.18

Actualitat
Professors de la Facultat són escollits per a càrrecs a la Comissió de Venècia del Consell d’Europa [+]
12è Concurs Carpeta UB per escollir el disseny de les carpetes per al curs vinent (termini: 02.03) [+]

Avisos
Convocatòria extraordinària de 58 beques de col·laboració amb el Servei d'Atenció a l'Estudiant (Saló de
l'Ensenyament 2018) de la Universitat de Barcelona (termini: 16.01) [+]
Convocatòria d'una beca de col·laboració per donar suport a una revista científica de la Facultat de Dret indexada
en bases de dades nacionals i internacionals (termini: 18.01) [+]
Convocatòria d'una beca de col·laboració per donar suport al projecte de dret al Dret de la Facultat (termini: 23.01)
[+]
Convocatòria d'una beca de col·laboració amb el Vicedeganat de Relacions Institucionals de la Facultat (Borsa de
Treball) (termini: 24.01) [+]
Convocatòria del Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals de la Facultat de Dret de 4 ajuts per
participar en el programa de mobilitat de doctorands del Programa de doctorat de Dret i Ciència Política «2018
LERU Phd Exchange Scheme» (termini: 31.01) [+]
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) [+]
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
16.01, de 9 a 13.20 h: Jornada «Com es pot fer l'avaluació continuada avui a la UB» [+]
Pla de formació en idiomes per a la internacionalització de la docència (termini ampliat: 14.01) [+]

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) [+]
Oferta setmanal de pràctiques i borsa de treball [+]

Agenda
11.01, 16 h: Debats TransJus «Business and Human Rights» (termini: 10.01) [+]
11.01, 20 h: XXXI Cicle de Música a la Universitat «Orquestres del Conservatori Municipal de Música de
Barcelona» [+]
Del 15.01 al 26.01: Curs superior universitari «Actualización en Derecho Penal Tributario» [+]
25.01, de 9.30 a 19 h: Jornada pràctica sobre la creació de materials docents digitals accessibles [+]
26.01, 9.15 h: Seminari sobre Nous Models d’Avaluació de la Recerca [+]
Del 08.02 al 27.04, de 16 a 20 h: Curs superior universitari «Atenció als trastorns mentals en el context ètic i legal»
(termini: 06.02) [+]

Convocatòries
BEQUES
Convocatòria de 15 beques de col·laboració per a estudis, treballs i tasques d’assistència i suport relacionades
amb els diferents àmbits d’actuació del CEJFE (termini: 09.01) [+]
Convocatòria extraordinària de 58 beques de col·laboració amb el Servei d'Atenció a l'Estudiant (Saló de
l'Ensenyament 2018) de la Universitat de Barcelona (termini: 16.01) [+]
Convocatòria d'una beca de col·laboració amb el grup d'innovació docent QUANTPOL de la Facultat (termini:
16.01) [+]
Convocatòria d'una beca de col·laboració per donar suport a una revista científica de la Facultat de Dret indexada
en bases de dades nacionals i internacionals (termini: 18.01) [+]
Convocatòria d'una beca de col·laboració per donar suport al projecte de dret al Dret de la Facultat (termini: 23.01)
[+]

Convocatòria d una beca de col·laboració amb el Vicedeganat de Relacions Institucionals de la Facultat (Borsa de
Treball) (termini: 24.01) [+]
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 [+]
Convocatòria d’ajuts de la LUISS University, per a personal docent i investigador, per fer estades de docència o
recerca (termini: 12.01) [+]
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) [+]
10 ajuts per participar al 2018 «Summer Program in Taiwan for Spanish Graduate Students» (termini: 16.01) [+]
Convocatòria del Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals de la Facultat de Dret de 4 ajuts per
participar en el programa de mobilitat de doctorands del Programa de doctorat de Dret i Ciència Política «2018
LERU Phd Exchange Scheme» (termini: 31.01) [+]
Ajuts per a la participació a congressos internacionals (termini: 09.02) [+]
Ajuts per convidar professorat procedent d’institucions universitàries de recerca estrangeres de reconegut prestigi
internacional (termini: 09.02) [+]
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) [+]
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

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

