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Article d'opinió
Noves tutories d’arrelament i recercaimpuls pel nostre alumnat
Aquest curs 20182019 hem iniciat dues actuacions de suport acadèmic al nostre alumnat,
emmarcades dins del Pla d’Acció Tutorial (PAT) i centrades en el primer i el darrer curs de tots els
Graus que impartim a la Facultat: Grau en Ciència Política i Gestió Pública, Grau en Sociologia i
Grau en Relacions Internacionals.
Llegir més

El perfil

La Núria Parlón va nèixer a Barcelona l'any 1974.
Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració a la UAB. Estudis de Doctorat a la UPF.
Funcionària de l’Administració local.
Actualment alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet des de novembre de 2009.
Llegir més

Actualitat
Informacions sobre la Junta de Facultat del 23 d'octubre
El passat dimarts 23 d’octubre es va celebrar una Junta ordinària de Facultat. En coherència amb la
política de transparència i retiment de comptes, a partir d’ara i quan es celebri alguna Junta de
Facultat, es publicarà a la web i al butlletí un breu resum dels temes tractats i els acords assolits per a
aquest òrgan de representació.

Tornen els "cafès amb la degana"
Tornen els "cafès amb la degana", ja ben entrats en la tardor. Aquesta vegada podem gaudir de la
companyia de la professora Sheila González Motos, investigadora postdoctoral de l'Àrea de
Sociologia.

L'alumnat podrà votar fins a tres órgans de govern i participació estudiantil
aquest semestre
La Facultat arrenca amb les eleccions al Claustre, al Consell d'Estudiants i a la Junta de la Facultat.
Durant aquest mes de novembre i desembre es desenvoluparà la campanya electoral i les votacions.

Arriben les eleccions per la Junta de la Facultat de Polítiques i Sociologia
Les eleccions de la Junta seran pel sector de l'alumnat i la campanya s’iniciarà el mes de novembre.
La votació es farà via electrònica durant els dies 3 i 4 de desembre de 2018.

Es publica en format obert "Los retos de gestión de las violencias directes no
políticas y la construcción de la paz"
La col.lecció ICIP Research ha publicat en format obert el llibre digital Los retos de gestión de las
violencias directes no políticas y la construcción de la paz, dirigit per Rafael Grasa.

La UAB investeix Jaume Plensa com a doctor 'honoris causa'
El 6 de novembre, es lliurarà el primer dels cinc doctorats honoris causa excepcionals amb motiu del
cinquantè aniversari de la UAB. L'acte es pot seguir des del canal Youtube de la UAB.
Veure totes les notícies

Agenda
23 Nov. 2018

Jaume Forés comenta els resultats d'un procés de participació sobre els valors a
Catalunya
Institut de Ciències Polítiques i Socials (C. Mallorca, 244. Barcelona)
27 Nov. 2018

Seminari: Discursos i narratives sobre les pràctiques d'evangelització de les
esglésies pentecostals llatinoamericanes a Barcelona"
Sala de Reunions, Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
Veure tota l'agenda
Subscriute, proposa, opina
Butlletins anteriors en el DDD
Segueixnos a les xarxes socials

