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El Butlletí: 16/11/2017

Actualitat
Obert el període d’informació pública i procés de consulta de l’autoinforme d’acreditació del màster
d’Estudis Jurídics Avançats (termini: 29.11) [+]
12è Concurs Carpeta UB per escollir el disseny de les carpetes per al curs vinent [+]

Avisos
Amb motiu de les properes eleccions al Parlament de Catalunya, el 21 de desembre ha estat declarat
dia no lectiu a tota la UB
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: 12.01.18) [+]
Dues beques de col·laboració amb la Facultat de Dret per donar suport al màster IELPO (termini:
22.11) [+]

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
L’ICE ofereix 60 llicències gratuïtes del programa Rosetta Stone per al PDI de la UB que vulgui
aprendre o millorar una llengua estrangera [+]

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) [+]
Segona edició del programa «Becas-prácticas Fundación ONCE-CRUE» per a pràctiques
remunerades en empreses d'estudiants amb discapacitat, curs 2017-2018 (termini: 15.12) [+]
Oferta setmanal de pràctiques i borsa de treball [+]

Agenda
17.11: 2nd LERU Brexit Seminar. The implications of Brexit: EU and post-EU constitutional and
substantive law (Adreçat a joves investigadors i doctorands) [+]
17.11, 12 h: Seminari Permanent de Filosofia del Dret. Cicle de Seminaris de Bioètica: «¿De quién es
mi cuerpo? Derechos sobre el cuerpo humano» [+]
21.11, de 16 a 18 h: Sessió d’investigació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
«Presó, tractament i reinserció» (termini: 19.11) [+]
22.11, de 9.30 a 19 h: Jornada sobre neurociències i ciències socials: una aproximació
transdisciplinària [+]
22.11, 12 h: Segona sessió del cicle de conferències de ciència política «La propaganda d'Estat
Islàmic: modernitat i barbàrie» [+]
30.11, 12 h: Debat del TransJus «Good governance and administrative law: a transpacific
perspective» (termini: 29.11) [+]
12.12, 12 h: Seminari Permanent de Filosofia del Dret. Cicle de Seminaris de Bioètica: «El estatuto
constitucional del cuerpo humano» [+]

Convocatòries
BEQUES
3 beques de matrícula per assistir al curs internacional «In Search of Climate Justice» (termini: 17.11)
[+]
5 beques de matrícula per assistir al congrés «El canvi climàtic: una mirada des de Catalunya»
(termini: 17.11) [+]
Dues beques de col·laboració amb la Facultat de Dret per donar suport al màster IELPO (termini:
22.11) [+]
AJUTS
Ajuts de viatge per a estudiants de titulacions pròpies de màster o postgrau especialitzats en anàlisi
de la conducta criminal i/o perfilació criminal (ACC-PI) de la Facultat (termini: 30.11) [+]

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: 12.01.18) [+]
10 ajuts per participar al 2018 «Summer Program in Taiwan for Spanish Graduate Students» (termini:
16.01.18) [+]
Ajuts per a la participació a congressos internacionals (termini: 09.02.18) [+]
Ajuts per convidar professorat procedent d’institucions universitàries de recerca estrangeres de
reconegut prestigi internacional (termini: 09.02.18) [+]
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: 09.02.18) [+]
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 de subvencions a treballs de recerca sobre l’Administració pública per a l’any 2017 [+]
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) [+]
PREMIS
Premi Enric Prat de la Riba a recerca sobre temes d’àmbit local (convocatòria prevista per al mes de
juny) [+]

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
Obert el període d’informació pública i procés de consulta de l’autoinforme d’acreditació del màster
d’Estudis Jurídics Avançats (termini: 29.11) [+]

