PROCEDIMENT PER PRESENTAR LA PROPOSTA
DE TFG ELECTRÒNICAMENT (excepte el Grau en
Biotecnologia)
Us recordem que abans de presentar la proposta heu de llegir la normativa del TFG que
trobareu a la pàgina web del vostre grau.
El formulari de proposta s’ha de presentar a través de la Seu Electrònica i per tant, no
s’acceptarà en format paper ni per correu electrònic.
Recordeu que s’ha de presentar en els terminis establerts (podeu consultar-los a la
normativa del TFG)
PROCEDIMENT:
1. Descarregueu-vos el formulari de proposta i guardeu-lo al vostre ordinador.
2. Ompliu el formulari de proposta que heu guardat prèviament. No modifiqueu
el format dels camps.
3. Adjunteu la proposta/memòria del TFG (signada electrònicament pel/la tutor/a i
cotutor/a, si escau) al formulari de la proposta que heu guardat prèviament, a
través de la pàgina 3 (veure imatge 1). Podeu consultar els apartats que ha de
contenir la proposta/memòria a l’article 7 de la normativa de TFG.
4. Adjunteu el full de confidencialitat (signat pel/la tutor/a i cotutor/a, si escau) al
formulari de la proposta, a través de la pàgina 3 (veure imatge 1).
5. Seguiu l'enllaç cap a la Seu Electrònica.
6. Accediu a “Instàncies i registre”, apartat “Estudiantat”.
7. Aneu directament al pas 3, seleccioneu “estudiants UdL: grau, màster i
doctorat” i identifiqueu-vos amb l'usuari i contrasenya de la UdL.
8. Adjunteu el formulari de proposta, el qual ja incorpora la proposta i el full de
confidencialitat , si escau, i ompliu el breu formulari.
9. Premeu el botó "Enviar i signar online".
10. Un cop registrat i enviat el formulari de proposta rebreu un correu de
confirmació.
RECOMANACIONS:
Editeu el formulari de proposta a través de l’aplicació Adobe Accrobat o similars, ja que
si ho editeu des del navegador us podeu trobar amb les següents incidències:




No estarà activa la opció d’adjuntar documents.
El document es gravarà en blanc.
El document no serà acceptat per la Seu Electrònica.

Per qualsevol dubte o aclariment sobre com presentar la proposta o problemes durant el
procés podeu contactar amb la secretaria de l’ETSEA:
•
•

Correu electrònic: etsea.secretariacentre@udl.cat
Telèfons: 973702509 , 973702091 , 973003743
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