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El Butlletí: 20.03.18

Actualitat
Primera edició del diploma de postgrau de Contractació Pública (termini: 10.04) [+]
La Facultat de Dret convoca el IV Concurs de relats breus vinculats a la vida universitària, amb un premi d’un xec
de 300 euros en llibres (termini: 29.03) [+]

Avisos
El proper 10 de maig es duran a terme les eleccions generals d'estudiants 2018 per a Claustre, juntes de centres i
consells d'estudis (termini de presentació de candidatures: 16.04) [+]

Presentació pública de la convocatòria REDICE-18, el dia 21 de març a les 11.30 h a la Facultat de Dret [+]
Pràctiques a l’oficina de Madrid de la Fundació Konrad Adenauer [+]
Activitats gratuïtes per practicar l’anglès, adreçades als alumnes (grups conversa, de teatre, de debat i club de
lectura) [+]
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 [+]
Del 14.05 al 04.06: Curs en línia, obert i massiu, de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya «Transparència
i protecció de dades: interacció i equilibri» [+]
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
13.04, de 9.30 a 14 h: Jornada «Construint una universitat compromesa i crítica: Aprenentatge Servei i Objectius
de Desenvolupament Sostenible» [+]
Programa de formació en gestió adreçat a professorat de la UB que té o tindrà algun càrrec de gestió (termini:
22.03) [+]

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
20.03, 17.30 h: Conferència «Diàleg amb l'ambaixador d'Espanya a Washington, Estats Units» organitzada pel

CEI International Affairs [+]
21.03, 11.30 h: Presentació pública de la convocatòria REDICE-18 a la Facultat de Dret [+]
21.03, 12 h: Sessió del Seminari Permanent de Filosofia del Dret: «The Useful Member of Commonwealth.
Ciudadanía y trabajo en la filosfía de John Locke» [+]
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 [+]
22.03 i 27.04, 12 h: Reunions informatives dels programes de doble titulació UB-Nova Southeastern University i
UB-Universidad de Puerto Rico [+]
22.03, 12 h: Tercera sessió del cicle de conferències de ciència política «Catalunya des d'Euskadi», a càrrec del
professor de l'Euskal Herriko Unibertsitatea Francisco Letamendia [+]
22.03, de 14 a 15 h: Sessió informativa d’ELSA UB sobre les pràctiques internacionals STEP i les Summer Law
School [+]
22.03, de 16 a 20 h: Jornada «Subcontractació laboral en el sector de l'hostaleria: discriminació i/o cessió il·legal
de treballadores?» [+]
Del 03.04 al 26.04, de 18 a 20 h: Seminari «Polítiques de la UE sobre l'aigua i cooperació internacional» (termini:
02.04) [+]
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 [+]
05.04, de 18.30 a 20 h: XXIX Cicle de conferències del MEI «Alianzas entre operadores de agua para el acceso
universal a servicios de agua» [+]
09.04, de 9.15 a 18.45, Jornada «Envelliment, ciutat i drets» (termini: 06.04) [+]
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) [+]
13.04, de 18.30 a 20 h: XXIX Cicle de conferències del MEI «Los objetivos de desarrollo sostenible: ¿Qué papel
tiene la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa?» [+]
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) [+]
18.04, de 17 a 19 h: Presentació de la recerca «Violència masclista i malaltia mental, repercussió en el tractament
penal i la seva execució» al CEJFE (termini: 16.04) [+]
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» [+]
04.05, de 10.15 a 19.30 h: Jornada en memòria del professor Francesc Baldó [+]
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
Miguel Pérez-Moneo: «La moralisation de la vie publique en Espagne: transparence et responsabilité des
gouvernants», a Financement et moralisation de la vie politique, (dirs. Forey, E., Granero, A. i Meyer, A.), Institut
Universitaire Varenne, París, 2018.

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

El professorat opina
17.03. Jordi Matas Dalmases: «Una monarquia potes enlaire», indirecte!cat [+]
16.03. David Vallespín: «La urgente redefinición del sistema catalán de investigación», Crónica Global [+]
15.03. Argèlia Queralt: «Venganza o populismo», El Periódico [+]

