RESUM DE LA NORMATIVA DEL TREBALL FINAL DE GRAU A L’ETSEA (setembre 2015)
Cronograma Terminis
Observacions
Matricula

Dos terminis: Juliol (on line) i Febrer (presencial)

Presentació
de les
propostes

Quatre terminis:

Resolució de
les
propostes

Correcció
del TFG per
part dels
membres
del tribunal
Dipòsit
(entrega) del
TFG en
secretaria
acadèmica
Defensa del
TFG

Primera quinzena d’ octubre
Primera quinzena de desembre
Primera quinzena de febrer
Segona quinzena de maig
Quatre terminis:
- Segona quinzena d’octubre.
- Primera quinzena de gener.
- Segona quinzena de febrer.
- Primera quinzena de juny
Entrega als/les professors/es del tribunal amb 15
dies per la seva correcció.

4 dies hàbils abans de la defensa

Tres terminis de defensa:

1. Del 25 de gener al 10 de febrer
2. Del 15 al 31 de juliol
3. Del 20 de setembre a l’15 d’octubre

Per a matricular-se del TFG és necessari matricular-se de totes les assignatures pendents per
a finalitzar el grau.
El/la estudiant presentarà a Secretaria la proposta de TFG (2 còpies), la memòria del TFG (3
còpies) i la fulla de confidencialitat si s’escau.

La Comissió de TFG avaluarà les propostes i notificarà a l’estudiant la resolució. En cas
d’acceptació, se li comunicaran els/las tres professors/es del tribunal. En cas d’acceptació
amb modificacions o denegació, l’estudiant disposarà de 15 dies per a presentar una proposta
modificada o una nova.

Consideracions: atès que el període de defensa és de dues setmanes (més 4 dies necessaris
per convocar el tribunal), els estudiants podrien lliurar el TFG als professors entre 10 -15 de
gener, 1-10 de juliol, 5 de setembre – 25 de setembre. Aquest rang de dates assegura que el
professor disposa de 15 dies per revisar-ho i permet que l'estudiant pugui defensar dins del
termini establert.
L'estudiant farà arribar el document definitiu als components del tribunal bé en paper bé en
versió electrònica segons les preferències del professor/a.
En secretaria acadèmica de l’ETSEA s'ha de presentar un CD amb el TFG i un fitxer amb les
dades identificatives i la fulla de conformitat signada pels membres del tribunal o els correus
electrònics amb el vistiplau del professor/a.
La defensa tindrà una duració màxima d’ una hora incloent la presentació per part del/de
l’estudiant i les preguntes del tribunal.

Els/Les estudiants que vulguin accedir a un màster de la UdL hauran de defensar el seu TFG
abans del 30 de setembre (inclòs). En qualsevol cas, és responsabilitat de l’estudiant defensar
el seu TFG en el període i la data adients per complir els terminis d’accés als màsters
establerts per cada Universitat

