
 MÀSTER EN QUÍMICA 

 

CRONOGRAMA DEL TREBALL FINAL DE MÀSTER (2018-2019) 

FECHAS ACCIONES 
6 de juny de 2019 Data límit per sol·licitar canvi de tema i/o tutor (Annex IV) de TFM defensats 

en segona convocatòria. 
24 de juny de 2019 Data límit per sol·licitar canvi de títol (Annex V) de TFM que es defensen en 

primera convocatòria. 
23 de juliol de 2019 Data límit per sol·licitar canvi de títol (Annex V) de TFM que es defensen en 

segona convocatòria 
De l’1 al 8 de juliol de 
2019 

Presentació, por part dels estudiants, de: 
- Sol·licitud de defensa i avaluació del TFM en la primera convocatòria 

(Annex VII) i la memòria del TFM en format pdf (ambdós mitjançant 
Entreu: http://entreu.uv.es) 

- “Memòria d’activitats realitzades” (durant la Estada d’Investigació o 
les Pràctiques en Empresa) seguint el format de l’Annex XIIa o XIIb 
(mitjançant Entreu). 

- Tres còpies enquadernades de la memòria del TFM (en secretaria de 
la Facultat). 
 

Presentació, por part dels tutors acadèmics, de l’informe (en sobre tancat) 
sobre el treball realitzat per l’estudiant (Annex VIII) a la Secretaria de la 
Facultat. 

18 de juliol de 2019 
(dijous) i 19 de juliol (en 
cas necessari) 

Acte de defensa del TFM (primera convocatòria). Lloc: Saló de Graus (Edifici 
E) 

19 de juliol de 2019 Reunió de la CCA del Màster per resoldre actes i adjudicar una MH (si 
s’escau). 

Del 2 al 6 de setembre de 
2019 

Presentació, por part dels estudiants, de: 
- Sol·licitud de defensa i avaluació del TFM en la primera convocatòria 

(Annex VII) i la memòria del TFM en format pdf (ambdós mitjançant 
Entreu: http://entreu.uv.es) 

- “Memòria d’activitats realitzades” (durant la Estada d’Investigació o 
les Pràctiques en Empresa) seguint el format de l’Annex XIIa o XIIb 
(mitjançant Entreu). 

- Tres còpies enquadernades de la memòria del TFM (en secretaria de 
la Facultat). 
 

Presentació, por part dels tutors acadèmics, de l’informe (en sobre tancat) 
sobre el treball realitzat per l’estudiant (Annex VIII) a la Secretaria de la 
Facultat. 

17 de setembre de 2019 
(dimarts) 

Acte de defensa del TFM (segona convocatòria) 

18 de setembre de 2019 Reunió de la CCA del Màster per resoldre actes i adjudicar una MH (si 
s’escau). 

 

Tots els annexos mencionats es troben en la web del Màster: 
https://www.uv.es/uvweb/master-quimica/ca/programa-master/tfm-1286043100805.html  

https://www.uv.es/uvweb/master-quimica/ca/programa-master/tfm-1286043100805.html

