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CARACTERÍSTIQUES TFG
RD 1393/2007, de 29 d’octubre indica que tots els
ensenyaments
universitaris
finalitzaran
amb
l’elaboració i defensa d’un TFG, que forma part del
pla d’estudis
El TFG es realitza a la fase final del pla d’estudis i està
orientat a l’avaluació de les competències associades
al títol
Al Grau de RRLL el TFG és un projecte, memòria o
estudi individual, sota la supervisió d’un tutor
acadèmic, i que serà docent al Grau de RRLL

L’oferta del TFG al Grau de RRLL i el procés d’assignació:
d’assignació:
actors implicats

GESTIÓ
ACADÈMICA

ALUMNAT

COORDINADOR
TFG

PROPOSTA, PUBLICACIÓ, ELECCIÓ
I ASSIGNACIÓ DEL TFG
•La Coordinació de TFG del Grau de RRLL, nomenada pel
Degà/Degana de la Facultat de Dret, és la responsable pel
que fa a les tasques docents de la preparació de l’oferta i
l’assignació del TFG, juntament amb la Gestió Acadèmica
del Centre, que s’encarrega de les tasques administratives.
•Es realitza mitjançant la plataforma habilitada, en el
periode de temps establert al calendari aprovat per la Junta
de Facultat de cada curs, que s’anunciarà amb temps
suficient.

Itinerari// Procés de l’assignació de l’oferta del TFG
Itinerari
Preparació de l’oferta TFG
(COORDINADOR TFG)
MAIG / JUNY CURS ANTERIOR

Publicació definitiva

Publicació de l’oferta

(GESTIÓ ACADÈMICA)

(GESTIÓ ACADÈMICA)

OCTUBRE 2013

SETEMBRE 2013

Període de reclamacions

Presentació de demanda

(ALUMNAT)

(ALUMNAT)

OCTUBRE 2013

SETEMBRE 2013

Publicació provisional
d’assignacions
(GESTIÓ ACADÈMICA)
SETEMBRE 2013

Preparació de l’oferta

• REQUISITS per escollir un tema de TFG i sol·licitar la seva
assignació:
• Ha de tenir superats 160 crèdits (2/3 parts del total de la
titulació)
• Ha de tenir superades totes les matèries de primer curs
• La preparació de l’oferta de temes es fa als mesos de maig i
juny del curs anterior i el procés que va de la publicació de
l’oferta a l’assignació definitiva del TFG als mesos de setembre
i octubre del curs que s’avaluarà el TFG corresponent.

Elecció del tema TFG

Elecció del tema
• El coordinador del TFG orientarà l’alumne en relació al tema i el
procediment per realitzar l’elecció.
• El professor/tutor serà escollit per l’alumne dins dels professors que
apareixin al llistat de temes TFG.
• L’assignació del tutor i del tema tindrà validesa només durant el curs
acadèmic vigent.
• Els alumnes que participin en un programa de mobilitat s’acolliran al
mateix règim de tutorització que la resta d’alumnes.

Elecció i assignació

Criteri d’assignació
La nota de l’expedient acadèmic de l’alumne
La predilecció assenyalada a la sol·licitud realitzada (fins a un màxim
de 10 opcions).
Assignació
Validada pels alumnes i per la coordinació, i a proposta del llistat de
temes TFG que realitzen els tutors/professors, es genera l’assignació
on consten: el nom de l’alumne, la titulació, el curs i el títol del TFG.

