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REGLAMENT DEL TREBALL FI DE GRAU  

PER AL TÍTOL DE GRADUAT EN FILOSOFIA 
 
1.- Objecte 
 
 Aquest reglament inclou les directrius generals relacionades amb la 
definició, l'organització, l'elaboració, la tutela, la presentació, la defensa, 
l'avaluació i la gestió administrativa del Treball de Fi de Grau (d'ara en 
avant, TFG) del títol de Graduat/a en Filosofia per la Universitat de 
València. 
 El contingut d'aquest reglament es completa amb les reglamentacions 
de la Universitat de València que estiguen en vigor i que facen referència, 
entre altres, a qualificacions i mobilitat d'estudiants. 
 
2.- Àmbit d'aplicació i desenrotllament 
 
 Les previsions incloses en aquest reglament s'apliquen al TFG 
corresponent al títol de graduat/a en Filosofia per la Universitat de València 
i desenrotllen per al seu cas allò que s'ha preceptuat en el Reglament del 
Treball de Fi de Grau aprovat pel Consell de Govern de 20 de desembre del 
2011 (ACGUV 299/2011). 
 
3.- Comissió del TFG 
  
 La Comissió del TFG serà anomenada per la Comissió Acadèmica 
del títol (d'ara en avant CAT), i estarà constituïda, almenys, pel 
coordinador o la coordinadora del grau en filosofia, els coordinadors o les 
coordinadores de curs de la titulació, el coordinador o la coordinadora de 
pràctiques externes del grau, així com dos estudiants triats per l'Assemblea 
de Representants d'Estudiants (A.D.R.) del centre. 
 Aquesta comissió s'encarregarà de gestionar tot el procés relatiu al 
TFG, i garantir l'aplicació del present reglament. En particular, gestionarà 
l'assignació de tutors o tutores als/les estudiants i els mecanismes 
d'avaluació. 
 
4.- Característiques del TFG 
 
 El TFG és un treball autònom i individual que cada estudiant ha de 
realitzar davall la supervisió d'un tutor o una tutora. Consistirà en la 
redacció i defensa pública d'un treball que mostre les habilitats i 
competències adquirides en els estudis de grau. Podrà adoptar una de les 
tres modalitats següents: 
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 (1) Síntesi valorativa. Elaborar una síntesi valorativa dels estudis 
mostrant la forma en què s'han adquirit les competències i els 
coneixements, habilitats i actituds que les fonamenten. Donada l'amplitud 
de temàtiques que tenen cabuda dins dels estudis de grau en filosofia, la 
síntesi valorativa haurà de circumscriure's a una àrea de coneixement 
determinada, o a un conjunt de temàtiques interrelacionades que s'hagen 
estudiat al llarg del grau. A més, el treball podrà incloure, si és el cas, una 
anàlisi i reflexió sobre l'exercici professional en el dit àmbit i la forma en 
què aqueixes competències permetran al graduat el seu exercici 
professional, els àmbits en què pot exercir, les actuacions que haurà de 
preveure per a la seua formació contínua, les estratègies de garantia de 
qualitat dels serveis o treballs que realitzarà i els aspectes rellevants de 
l'ètica o deontologia professional en el dit exercici. 
 (2) Assaig dirigit. Els/les estudiants realitzaran una revisió de la 
literatura sobre un tema o un problema amb l'objectiu de determinar l'estat 
de la qüestió. Aqueixa revisió podria orientar-se a identificar l'evidència 
disponible sobre la dita qüestió. D'aquesta manera, la revisió realitzada serà 
un mitjà perquè els/les estudiants avancen en l'adquisició de les 
competències que li permetran fonamentar les seues intervencions en el 
coneixement i l'evidència disponible. L'assaig dirigit pot adoptar la forma 
d'un balanç dels coneixements, mètodes i teories en un tema determinat, o 
bé una proposta d'interpretació o de contribució sistemàtica al tema en 
qüestió, al nivell que resulta exigible en la consecució del grau en filosofia. 
 (3) Treball basat en el practicum. Elaborar un treball basant-se en les 
pràctiques externes. En aqueix treball es descriuran les activitats realitzades 
en dites pràctiques, s'assenyalaran les competències practicades i el grau en 
què han sigut adquirides, se sintetitzaran les activitats de supervisió del 
tutor/a i s'indicaran els àmbits i competències en què un posterior 
desenrotllament seria necessari per a l'exercici professional. El treball basat 
en el prácticum no serà en cap cas una mera memòria de pràctiques, i 
els/les estudiants hauran d'analitzar la relació de les activitats pràctiques 
amb els coneixements, habilitats i actituds aconseguits i apresos durant els 
estudis.  
  

El TFG es pot fer en col·laboració amb institucions, organismes o 
empreses diferents de la Universitat de València, sempre que existisca un 
conveni entre elles. Quan el TFG es realitze en col·laboració amb una altra 
institució diferent de la Universitat serà necessari especificar, amb caràcter 
previ, si hi ha restriccions que, per raons de confidencialitat, puguen 
impedir presentar i publicar alguns resultats i/o defendre públicament el 
treball realitzat. 
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5.- Matrícula 
 
 La matrícula del TFG es realitzarà en el període ordinari amb la resta 
d'assignatures del pla d'estudis del títol de grau, i donarà dret a dues 
convocatòries oficials en el curs acadèmic. El/l'estudiant haurà d'haver 
cursat ja, o estar en condicions d'acabar al llarg del curs acadèmic, les altres 
matèries del grau en filosofia. Haurà d'haver superat, com a mínim, 168 
crèdits de la titulació per a poder matricular-se. 
 El centre podrà obrir un segon període de matrícula del TFG en 
finalitzar la primera convocatòria d'exàmens per a aquells/es estudiants 
que, en el moment de la matrícula ordinària, no complien els requisits 
establits en els corresponents plans d'estudi. Aquesta matrícula donarà dret 
a dues convocatòries ulteriors en el curs acadèmic. 
 
6.- Tutela acadèmica i tutela externa 
 
 El TFG sempre ha de fer-se davall la supervisió d'un tutor acadèmic 
o d'una tutora acadèmica. Podrà ser tutor o tutora qualsevol professor/a, 
funcionari/a o no, a temps complet o parcial, dels departaments que 
imparteixen les assignatures obligatòries de la titulació, exceptuant les de 
formació bàsica. 
 El tutor o la tutora és responsable d'explicar als/les estudiants les 
característiques del TFG, orientar-los en el seu desenrotllament, vetlar pel 
compliment dels objectius fixats i emetre un informe final sobre el TFG 
que haja tutelat. 
 La comissió del TFG pot autoritzar que el TFG siga supervisat per 
més d'una persona que tinga la tutela. En aquest cas, serà obligatori que un 
dels/les tutors/es siga membre d'un departament que impartisca 
assignatures obligatòries, exceptuant les de formació bàsica, en el grau. 
 La tutorizació del treball es reflectirà en el POD del professor/a i serà 
reconeguda en els termes establits en les disposicions normatives de la 
Universitat. Si la tutoria és compartida entre més d'un professor o 
professora de la Universitat, el reconeixement es repartirà entre tots ells. 
 Si el TFG es realitza en una institució, organisme o empresa diferent 
de la Universitat de València, aquella haurà d'anomenar un tutor o una 
tutora que, en qualitat de tutor extern o tutora externa, col·laborarà, 
juntament amb el tutor acadèmic o la tutora acadèmica, en la definició del 
contingut del TFG i en el seu desenrotllament. 
 
7.- Assignació del treball fi de grau i del tutor o tutora 
 
 La comissió del TFG haurà d'aprovar, i fer pública, una llista amb els 
docents responsables de tutelar els TFG, cada un dels quals indicarà els 
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temes o els àmbits temàtics dels treballs que està disposat a dirigir. Així 
mateix, la comissió farà públics els criteris d'assignació. 
 Quan el TFG estiga lligat a les Pràctiques Externes, només es farà 
pública la relació de destí de pràctiques. El tema del TFG s'assignarà 
després de l'adjudicació del lloc de pràctiques i coordinat amb aquestes. 
 La comissió del TFG haurà de garantir que tots/es els/les estudiants 
matriculats/des tinguen assignat un tema de TFG. Els/les estudiants hauran 
d'omplir en el moment de la matrícula un formulari en què indiquen quin 
professor/a o professors/es desitjarien com tutors/es, i quin tema o àmbit 
temàtic trien d'entre els que ofereix el professor/a. Indicaran almenys deu 
noms de professors en orde de preferència especificant en el cas de cada un 
d'ells l'àmbit temàtic triat. 
 L'assignació de tutors o tutores es realitzarà tenint en compte els 
criteris següents: 
 
 -Cada professor/a podrà tutelar un màxim de tres TFG per curs 
acadèmic. 
 -L'assignació d'estudiants a professors/s'i a àmbits temàtics es 
realitzarà tenint com a criteri la mitjana de l'expedient acadèmic de 
l'estudiant. En cas d'igualtat de mitjana d'expedient acadèmic, es valorarà 
l'aprofitament en les assignatures de la titulació vinculades amb la temàtica 
del TFG triat.  
 -En el cas que no poguera assignar-se el professor/a de la primera 
opció triada pel/l'estudiant per les raons que en aquest reglament del TFG 
s'indiquen, es passarà a la següent opció fins a esgotar-les. Si no poguera 
assignar-se cap dels/es tutors/es triats/des en el llistat, la comissió del TFG 
adjudicarà a aquest/a estudiant un tutor o una tutora per a realitzar el TFG 
tenint en compte les opcions temàtiques triades pel/l'estudiant en la prelació 
de professors/es. 
 -Un/a professor/a podrà demanar ser rellevat de la tutela d'un TFG, si 
el desenrotllament del seu plantejament o altres factors li porten a la 
conclusió que no és la persona idònia per a prosseguir amb la dita tutela. En 
aqueix cas, haurà d'elevar la seua sol·licitud raonada per escrit a la 
Comissió del TFG, que resoldrà. Si accepta la petició, assignarà un altre/a 
professor/a o professors/s'al/l'estudiant. 
 
 L'assignació del tutor o tutora tindrà validesa només durant el curs 
acadèmic en què es trobe matriculat/da el/l'estudiant. Si aquest/a no supera 
la matèria durant el curs acadèmic, li serà assignat un nou tema i tutor o 
tutora. En el cas que el/l'estudiant i el tutor o la tutora estiguen d'acord a 
mantindre la seua vinculació durant el següent curs acadèmic, informaran 
per escrit a la comissió, que decidirà si admet que el/l'estudiant mantinga el 
tema i/o el tutor o la tutora del curs anterior. 
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 Els/les estudiants estrangers/es dels programes de mobilitat podran 
realitzar el TFG en les mateixes condicions que els estudiants de la 
Universitat de València. També els/les estudiants d'aquesta Universitat en 
programes de mobilitat podran realitzar el TFG en el centre de destí. En tot 
cas, el projecte serà aprovat per la Comissió del TFG, se li assignarà un 
tutor acadèmic o una tutora acadèmica de la Universitat de València, i 
l'avaluació es realitzarà en aquesta Universitat. 
 
8.- Presentació 
 
 La presentació dels TFG es farà en la fase final del pla d'estudis. 
El/l'estudiant haurà de presentar mitjançant el portal "Entreu" 
(https://webges.Uv.es/uvEntreuWeb/) de la Universitat de València la seua 
sol·licitud de defensa i avaluació del TFG i la versió electrònica del treball 
realitzat. Deurà així mateix fer arribar una còpia impresa del treball al o els 
professors encarregats de la seua avaluació. En la sol·licitud haurà de 
declarar expressament que el treball presentat és original, de la seua 
autoria, sotmetent-se als efectes acadèmics i administratius que 
eventualment es puguen derivar de l'incompliment d'aquesta condició. La 
sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'un informe del tutor o tutora en què 
s'indique que el treball reuneix els requisits necessaris per a la seua 
presentació, tant de contingut com de forma i correcció. 
 Com s'arreplega en el punt 5, el/l'estudiant podrà presentar el TFG en 
dues convocatòries oficials al llarg del curs acadèmic. Les dates de 
presentació seran oportunament fixades per la comissió del TFG, d'acord 
amb els serveis administratius del centre i en consonància amb el calendari 
de processos de gestió acadèmica de la Universitat. 
 Les condicions de presentació seran les següents: 
 
 -El TFG haurà de presentar-se imprés a espai i mig i en doble cara. 
 -En la primera pàgina haurà de figurar la denominació de la titulació, 
el títol del treball, el nom del/l'estudiant, el del tutor o de la tutora i el curs 
acadèmic en què es presenta.  
 -La seua extensió no serà menor de 10.000 paraules ni major de 
14.000, sumant el cos del treball i les notes. La bibliografia adjunta al 
treball anirà al final, no es considerarà en el còmput de l'extensió del 
mateix i podrà ser tan àmplia com es crega oportú. 
 -El procediment de cites, referències i notes haurà d'atindre's a algun 
dels sistemes estandarditzats habituals en publicacions d'humanitats. 
 
 Quan el TFG siga avaluat positivament, s'incorporarà al repositori 
institucional una còpia en format electrònic. En qualsevol cas es 
respectaran els drets de propietat intel·lectual. 
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9.- Avaluació i qualificació 
  
 El treball fi de grau serà avaluat pel tutor/a assignat/da a l'estudiant, o 
per un tribunal, a elecció del/la propi/a estudiant. Si el/l'estudiant desitja 
obtindre una qualificació superior a 7.0 (Notable), haurà de defendre-ho 
davant d'un tribunal. En aquest cas, haurà de consignar-ho expressament en 
la sol·licitud de defensa. 
 Com a criteris d'avaluació es tindrà en compte, entre altres factors, 
l'originalitat, el rigor en l'argumentació, la documentació reunida i la 
bibliografia consultada, la claredat expositiva, la bona redacció i la 
correcció ortogràfica. 
 Els tribunals que jutgen els TFG seran anomenats cada curs 
acadèmic per la CAT a proposta de la Comissió del TFG. Cada curs 
acadèmic, i a llarg del primer quadrimestre, s'anomenaran els tribunals que 
s'estimen necessaris per a jutjar els treballs presentats, i els respectius 
suplents, d'entre tots/s'els/les professors/es, funcionari/s'o no, a temps 
complet o parcial, dels departaments que imparteixen les assignatures 
obligatòries de la titulació, exceptuant les de formació bàsica. 
 Cada tribunal de TFG estarà constituït per un/a president/a, un/a 
secretari/a i un/a vocal, tots/s'ells professors/es de les àrees de coneixement 
vinculades a la titulació. El seu règim de funcionament serà el que estableix 
la llei de procediment administratiu. La composició del tribunal, així com 
el lloc i la data de defensa del TFG i altres aspectes que es consideren 
rellevants seran anunciats públicament amb una antelació de 7 dies. 
 En l'avaluació, per a obtindre la qualificació final, haurà de tindre's 
en compte la qualificació que cada membre del tribunal atribuïsca al TFG. 
La qualificació s'atorgarà després de l'oportuna deliberació del tribunal, 
tenint en compte l'exposició oral del o de l'estudiant, les seues respostes a 
les preguntes formulades i després de la intervenció del tutor o de la tutora, 
si aquest/a la considera pertinent. Si el tutor o la tutora no pogueren estar 
presents en l'acte de defensa del TFG, podrien remetre les seues 
consideracions en un informe escrit al president o a la presidenta del 
tribunal, si així ho estimen oportú. 
 La defensa procedirà de la manera següent: 
 
  -Durant 15 minuts, el/l'estudiant farà una presentació del treball 
realitzat.  
 -A continuació cada membre del tribunal formularà quantes 
observacions o preguntes estime pertinents, a les quals el/l'estudiant tindrà 
oportunitat de respondre. La resposta podrà ser global o a cada membre del 
tribunal de forma independent.  
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 -Finalment, el tutor o la tutora del TFG també podran intervindre 
realitzant les observacions que consideren pertinents.  
 La qualificació es donarà a conéixer mitjançant l'ompliment de l'acta 
de l'assignatura. 
 En cada període de defensa la secretaria del centre generarà les actes 
amb els/les estudiants que han sol·licitat la presentació del TFG. Aquestes 
s'ompliran abans del dia 10 del mes següent a cada període de defensa. 
 Els/les presidents/es dels tribunals es reuniran amb la Comissió de 
TFG amb l'objecte de determinar quins treballs són mereixedors de la 
qualificació de “Excel·lent Matrícula d'Honor”. L'assignació de matrícules 
d'honor es realitzarà seguint els criteris establits per la corresponent 
normativa de la Universitat de València. 
 
Disposició addicional primera 
  
 Correspon al vicerectorat d'estudis interpretar aquesta normativa i 
dictar les disposicions que siguen necessàries per a la seua aplicació. 
 
Disposició addicional segona 
  
 Al treball fi de grau li serà aplicable el que dispose la legislació 
vigent en matèria de propietat intel·lectual. 
 
 


