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El Butlletí: 20.02.18

Actualitat
Rocío Molina Roca, estudiant del màster d’Advocacia UB-ICAB, guanya el primer premi del Concurs d’Oratòria
2018 Amadeu Maristany In Memoriam, organitzat pel Grup de l’Advocacia Jove de l’ICAB [+]
L’estudiant i membre del Consell d’Estudis del grau de Ciències Polítiques i de l’Administració, Albert Gili Moreno,
participa en un article de la Revista Digital Universitaria de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México),
sobre l’Observatori de l’Estudiant de la UB [+]

Avisos
Nou termini de la convocatòria 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» (nou termini: 04.03) [+]
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
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
21.02, de 12 a 13.30 h: Debats TransJus «Conflictes socials i ambientals d'alta complexitat: possibilitat i límits del
dret i dels enfocaments interdisciplinaris» (termini: 20.02) [+]
21.02, de 14 a 16 h: Seminari «Entre la seguretat i la competitivitat: la reforma del Reglament sobre béns de doble
ús» [+]
21.02, de 16 a 18 h: «Los pactos en previsión de la ruptura matrimonial. Una visión desde Puerto Rico (y Estados
Unidos)» [+]
22.02, 9 h: Seminari Internacional «El dret a la ciutat: el repte de les smart cities» [+]
26.02, 12 h: Seminari Internacional «La interferencia de la patente sobre la libertad de investigación científica:
resultados preliminares del caso universitario chileno» [+]
26.02, 28.02 i 02.03, de 14 a 16 h: Seminari del cicle #internationalminds: «Follow the Children: Law(s) and
Identities», amb la professora Shauna Van Praagh, de la McGill University [+]
Entre el 26.02 i el 02.05, de 14 a 16 h: XII Seminari «Anàlisi Feminista del Dret» (termini: 28.02) [+]
26.02, de 16 a 18 h: «La maternidad subrogada. Ciencia, derecho, ética y principios compuestos» [+]
28.02, de 9 a 14.10 h: Jornada «La mediació de consum i la Llei 7/2017: Ara sí que resoldrem els conflictes dels
consumidors?» [+]
28.02, 16 h: Jornada «Treballar a la UE» (termini: 27.02) [+]
De l'01.03 al 22.03, de 16 a 19 h: Curs «El síndic de greuges de Catalunya com a garant dels drets humans» [+]
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, 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 [+]

16.03 i 17.03: III Liga Nacional de Debate Jurídico: Torneo Barcelona (termini: 21.02) [+]
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) [+]
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 25.07 al 28.07: Nuremberg Moot Court 2018 (termini: 22.04) [+]

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

AJUTS
Convocatòria 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» (nou termini: 04.03) [+]
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
Miguel Pérez-Moneo: «Mecanismos de participación ciudadana en sede parlamentaria», a Revista General de
Derecho Constitucional, núm. 26, 2018. [+]
Miguel Pérez-Moneo: «La exclusión en el interior de los partidos: pluralismo, democracia interna y control
jurisdiccional», a Mecanismos de exclusión en la democracia de partidos (Coord. Gutiérrez Gutiérrez, I.), Marcial
Pons, Madrid, 2017.

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

