PLANIFICACIÓ TFG‐FDE
PERIODE

ACCIÓ

RESPONSABLE

OCTUBRE

SETEMBRE

JUNY‐ JULIOL

Fase 1: Matriculació i assignació de l’àmbit temàtic i del tutor o de la tutora del TFG
Els coordinadors/es sol·liciten a tots els departaments que imparteixen docència en el grau que
correspongui, els àmbits temàtics dels TFG que proposen així com el nombre de treballs que poden
ser tutoritzats pel Personal Docent i Investigador adscrit als susdits departaments.
Es recomana que cada professor/a a temps complet tutoritzi com a mínim 1 TFG, el nombre màxim
vindrà determinat per la seva capacitat docent docent segons el PDA. El professorat a temps parcial
només pot ser co‐tutor.
Els departaments comunicaran al coordinador/a, per cadascun dels àmbits del seu departament el
nombre de treballs que poden ser tutoritzats per tal d’atendre la previsió de nombre de TFG
realitzada per l’equip de govern de l’FDE.
La Comissió d’Estudis del Grau aprovarà la proposta d’àmbits temàtics dels Departaments.
Els coordinadors/es publiquen al web dels diferents graus l’oferta d’àmbits temàtics dels
departaments.
Període d’automatrícula del TFG
Els coordinadors/es informaran al l’estudiantat matriculat al TFG que han de retornar omplert el full
disponible a la web de l’FDE on s’indicarà quins són els tres àmbits sobre els que volen realitzar el
TFG.
El coordinador/a de la titulació rebrà les propostes realitzades per l’estudiantat en el moment de la
matrícula que reenviarà als departaments corresponents un cop feta l’assignació d’àmbits temàtics en
funció de la seva nota d’expedient acadèmic. En el criteri d’assignació es tindrà en compte les
preferències sol·licitades per l’estudiantat sempre que això sigui possible.
Els Departaments faran l’assignació de tutor/a a cada estudiant i ho comunicarà al coordinador/a de
titulació.
La Comissió d’Estudis del Grau aprova, si escau, la proposta d’assignació definitiva de tutors i àmbits
temàtics i es fa pública al web del Grau corresponent.
Curs de formació sobre el TFG (4 hores). L’assistència a aquest curs és obligatòria i es durà a terme un
control d’assistència.
Sessió Informativa sobre el Programa de foment de l’emprenedoria de la Càtedra d’Emprenedoria
Universitària.
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Fase 2: Desenvolupament del TFG
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Fase 3: Dipòsit i Defensa del TFG
Els tutors/es remeten a la Secretaria Acadèmica de l’FDE una fitxa de dades del TFG on hi consti el
seu vistiplau, una còpia digital de la memòria del TFG en format PDF i si escau, l’autorització signada
per l’estudiant i pel tutor o tutora per efectuar el dipòsit en el Repositori Obert de la UdL .Així mateix
han de comunicar al coordinador o coordinadora del Grau la data, hora i lloc de defensa.
El coordinador/a publica al web del Grau que correspongui les dades de defensa oral del TFG
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Fase 4: Acta de qualificació del TFG
Els tutors lliuren als coordinadors/es les qualificacions finals del TFG
Els coordinadors/es introdueixen les qualificacions dels TFG a l’acta corresponent i fan la proposta
d’atorgament de la menció de matrícula d’honor entre l’estudiant del TFG que hagi obtingut una
qualificació igual o superior a 9 atenent la nota del seu expedient acadèmic i tenint en compte que la
normativa acadèmica limita el nombre de MH al 5% de l’estudiantat matriculat a una determinada
matèria.
La Comissió d’Estudis, a proposta del coordinador o de la coordinadora del Grau atorgarà la Menció
de Matricula d’Honor i ho faran públic en el Web del Grau corresponent.
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