TERMINIS DE LLIURAMENT DE PROPOSTES, FULL DE CONFORMITAT , CÒPIES DEFINITIVES DELS TREBALLS I DATES DE DEFENSA DE TFG I TFM
A LA SECRETARIA DEL CENTRE (2021/22)
TREBALLS

ENTREGA PROPOSTES

2ª Quinzena Octubre
TFG

ENTREGA VIST I PLAU TUTOR

CÒPIES DEFINITIVES A SECRETARIA

12 Dies hàbils abans de la defensa

* S’ha de pujar el TFG a l’espai

1ª Quinzena Març

habilitat al núvol

2a Quinzena de Maig (Només GCTA)

TFG BIOTEC

De l’1 al 31 Octubre
De l’1 al 31 de Desembre
De l’1 al 28 de Febrer

TFM MENAG

No té període concret (abans del 30
de juny)

TFM MEF

No té període concret

TFM MAGSA

No té període concret

1. Abans del 31 de gener pels TFG a
defensar entre el 10 i 15 febrer
2. Abans del 30 de juny pels TFG a
defensar entre el 15 i 25 de juliol
3. Abans del 5 de setembre pels TFG a
defensar entre el 20 i 30 setembre.
15 dies hàbils abans de la defensa. En
el cas que les defenses es facin entre
el 5 i el 14 d'octubre, el termini per
dipositar la documentació a la
secretaria serà fins al 21 de
setembre de 2021.
No té període concret.
Un cop presentat a la secretaria, el tutor
comunicarà en un termini màxim de 10
dies, la data i hora de defensa
acordades.
10 Dies hàbils abans de la defensa

* S’ha de pujar el TFG a l’espai

habilitat al núvol

* S’ha de pujar el TFM a l’espai

habilitat al núvol

* S’ha de pujar el TFG a l’espai

habilitat al núvol

* S’ha de pujar el TFM a l’espai

DATES DEFENSES TFG/TFM
Es podrà realitzar
qualsevol dia lectiu del
curs.
Fins el 14 d'octubre

1. Del 10 al 15 de febrer
2. Del 15 al 25 de juliol
3. Del 20 al 30 de setembre

Fins el 14 d'octubre

Fins el 28 d’octubre

Fins el 28 d’octubre

habilitat al núvol
TFM PIC

No té període concret

10 Dies hàbils abans de la defensa

* S’ha de pujar el TFM l’espai

Fins el 28 d’octubre

habilitat al núvol
TFM FOCS

No té període concret

TFM GIAA

No té període concret (abans
del 30 de juny)

15 Dies hàbils abans de la defensa (21
dies naturals)

* S’ha de pujar el TFG a l’espai

Fins el 14 d’octubre

* S’ha de pujar el TFM a l’espai

Fins el 14 d’octubre

habilitat al núvol
4 Dies hàbils abans de la defensa

habilitat al núvol

*S’ha de pujar a Unidisc (disc virtual) en format pdf en els següents enllaços depenent de la titulació:
GRAUS
GEF: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/zEQvd7EWetMYRcK
GEAA: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/aWXmdLNDPSooPm3
GCTA: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/QxLCvf5Er0Xyxpb
GVET: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/l0ccdq6IEP0H8ZI
GCPA: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/jKmeUhSuETvOnMK
GCN: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/cDylicb1kaROTqZ
MÁSTERS
MENAG: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/12XQlq9bZXS0l2l
MEF: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/7Hkj5S7km9o1XTp
MGIIA: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/aduDvs81H1von6K
MPIC: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/fyJIGfEBadsuEJF
MSAPROPOR: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/ZVMErRFl7Y5OHyS
MAGSA: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/PPstuAircaaYXIp
MFUEGO: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/r8yxWsPCMDhQIYn
MFRUCTI: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/z7ToblEL3ziBw41
MEDFOR: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/y6J7DssU1gr1VMq
EUROPEAN FORESTRY MODELIZACIÓN: https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/ZeFwzIsUiVcYlXu

El títol del arxiu pdf ha de tenir el següent format: Cognom1_Cognom2_Inicial/s del nom.pdf. Si el treball es massa gran, es pujarà en format
comprimit. (zip o rar). En aquest arxiu s’ha d’incloure a les primeres pàgines el document Dades del Treball segons la normativa corresponent si
s’escau.

