
REGULACIÓ DELS TREBALLS DE FI DE MÀSTER A L’ETSE-UV 

L’elaboració, tutorització, matrícula, defensa i avaluació del treball de fi de màster (TFM) es regula 
com a norma general pel Reglament regulador dels treballs de fi de màster i de la concessió de 
premis extraordinaris de màster a la Universitat de València aprovat pel Consell de Govern de la 
Universitat de València (https://www.uv.es/pop/docs-M/NORMATIVA/
Reglament_estudis_postgrau.pdf ) i en cada titulació per allò establert a la matèria Treball de Fi 
de Màster en el corresponent pla d’estudis aprovat i publicat. 
Addicionalment, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València ETSE-
UV especifica algunes instruccions per al desenvolupament del TFM en tots els màsters organitzats 
per l’Escola, sense perjudici de possibles particularitats addicionals de cada màster que seran 
regulades i publicades per cada Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del Màster. 

Instruccions particulars de l’ETSE-UV 
a) Els treballs de fi de màster comptaran almenys amb un tutor o tutora dels departaments amb
docència en el màster.
b) Cal adreçar a la CCA del màster un document de proposta de TFM amb l’acord de l’estudiant i
de la tutoria i el tema del treball, així com altres informacions rellevants, segons el model que hi ha
a l’annex.
c) L’estudiant interessat presentarà mitjançant la plataforma Entreu (http://entreu.uv.es) la
sol·licitud de defensa i avaluació del TFM dins dels set primers dies naturals dels mesos de
novembre, gener, març, maig, juliol o setembre, incorporant la memòria del treball en format PDF i
si escau altre fitxer (opcional) amb els corresponents annexos (en un únic fitxer).
d) Una vegada presentada la sol·licitud electrònica, l'estudiant haurà de presentar en la Secretaria de
l'Escola una còpia impresa de la sol·licitud realitzada a través d’Entreu i d’un a tres exemplars
impresos de la memòria del treball segons les instruccions i normes d'estil i estructura publicades en
la Web de l'Escola. No ha de lliurar-se còpia digital de la memòria ni dels annexos, excepte que el
fitxer comprimit d'annexos excedisca la grandària admesa per l'aplicació Entreu, en aquest cas es
lliurarà documentació en suport electrònic.
e) Les dates de defensa del treball s’establiran els deu últims dies de cada període de defensa
establerts pel reglament (deu últims dies dels mesos de novembre, gener, març o maig, o del 16 al 25
dels mesos de juliol o setembre).

Relació d’annexos 
Per a estudiants 

Model de Proposta de TFM 
Model de Sol·licitud de defensa i avaluació del TFM 
Normes bàsiques d’estil, estructura i material a lliurar per a la presentació del TFM 

Per als tribunals i tutors 
Model d’Acta defensa de TFM (model obligatori de la UV) 

Comisión de coordinación académica del máster / Comissió de coordinació acadèmica del màster 

http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C38.pdf


 

 
 

Model de Document d’avaluació del TFM pels membres del tribunal (model opcional) 
Model d’Informe de la tutoria del TFM (model opcional) 

Comisión de coordinación académica del máster / Comissió de coordinació acadèmica del màster  
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