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El Butlletí: 23.05.18

Actualitat
En memòria del professor Josep Maria Font i Rius

Avisos
9a Convocatòria de beques Càtedra UNESCO de Bioètica per cursar el màster de Bioètica i Dret de la UB
(termini: del 06.06 al 07.09)
Call for Papers per al seminari internacional «El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no
repetición colombiano frente a las desapariciones forzadas: ¿qué sirve de ejemplo para España?» (termini:
02.07)
Activitats gratuïtes adreçades als alumnes per practicar l’anglès (grups conversa, de teatre, de debat i club
de lectura)
Sol·licitud de difusió d’activitats i publicacions
Serveis audiovisuals de la Facultat

Agenda
23.05, 12 h: «Impulsos internacionales en el derecho penal español: de la técnica a la política (criminal)»
23.05, de 15 a 19.30 h: Acte triangular de simulació de judicis
24.05, de 12 a 14 h: Jornada «Estratègies de litigi per menors en conflicte amb els poders públics»
30.05, de 9.15 a 17 h: Congrés internacional «Global Tax Administration Efficiency International Fiscal
Cooperation and Governance» a l’Instituto de Estudios Fiscales de Madrid

31.05, de 9.15 a 15 h: Congrés internacional «Global Tax Administration Efficiency International Fiscal
Cooperation and Governance» a la Universidad Complutense de Madrid
31.05, 18 h: Acte de presentació del «Document sobre aspectes ètics del diàleg entre ciència i societat» de
l’Observatori de Bioètica i Dret de la UB
01.06, de 8.45 a 15.30 h: Congrés internacional «Global Tax Administration Efficiency International Fiscal
Cooperation and Governance» a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
04.06, 12 h: Presentació del llibre, editat per la Federació de Municipis de Catalunya i TransJus, Pobresa
energètica. Regulació Jurídica i Protecció dels Drets de les Persones
Del 05.06 al 07.06: Sisena edició de la Barcelona GovJam
18.06, de 9 a 14 h: Taller internacional «Regulación de los sistemas de armas autónomos: implicaciones
legales y éticas en el contexto de una sociedad global»
12.07, de 9 a 14 h: «V Jornada d’Innovació Docent: La motivació en la docència» a la Universitat Rovira i
Virgili (termini propostes de comunicació: 16.06, termini d’inscripció: 11.07)
Del 25.07 al 28.07: Nuremberg Moot Court 2018
Del 05.09 al 07.09: 40è Congrés de l’Association for Contemporary Iberian Studies a la Facultat de Dret
28.09: Seminari internacional «El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición
colombiano frente a las desapariciones forzadas: ¿qué sirve de ejemplo para España?» (termini del Call
for Papers: 02.07)

Les publicacions del professorat
Max Turull i Maria Rosa Buxarrais: «La evaluación de la docencia en las universidades públicas catalanas:
análisis comparativo de los diferentes manuales de evaluación» a la Revista de Educación y Derecho /
Education and Law Review, núm. 17, 2018. Enllaç

Cursos
Cursos d’idiomes gratuïts per als becaris Erasmus
Cursos d’idiomes de l’EIM
Cursos de Gaudir UB
CURSOS DE L'ICE
30.05, de 9 a 14 h: Formació en recerca: Guia pràctica per a directors de tesi novells
Introducció a la cultura amaziga (termini: 31.05)

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

Pràctiques i ocupabilitat

Vuit beques de col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (termini: 25.05)
Beques AVENIR de l’Ambaixada de França (termini: 27.05)
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

Convocatòries
BEQUES
Beques AVENIR de l’Ambaixada de França (termini: 27.05)
9a Convocatòria de beques Càtedra UNESCO de Bioètica per cursar el màster de Bioètica i Dret de la UB
(termini: del 06.06 al 07.09)
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
Ajut de mobilitat del projecte Nova Domus (al Canadà i als Estats Units d’Amèrica)
PREMIS
4a edició dels Premis Alfons Ortuño d'innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública (termini:
28.05)
Cinquena edició del Premio Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte (termini: 31.10)

Enllaços d'interès
Mobilitat internacional
Secretaria de la Facultat
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

