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CONVOCATÒRIA AVANÇADA TREBALL FI DE GRAU 

Els estudiants de grau als quals els quede un màxim de dues assignatures per a finalitzar la titulació 
poden fer ús d’una convocatòria avançada d’exàmens. Queden excloses d’aquest còmput les 
assignatures de Treball Fi de Grau i Pràctiques Externes curriculars. 

Per a accedir a aquesta convocatòria, a més de complir els requisits que s’estableixen a l’article 
10.2 del Reglament d’Avaluació i Qualificacions de la Universitat de València , cal que l’estudiant 
sol·licite l’avançament per a totes les assignatures que li queden per aprovar, incloses el Treball 
final de grau i les Pràctiques externes. 

En aplicació del mateix Reglament, la Facultat de Dret ha establert un període de defensa del treball 
final de grau durant el primer semestre del calendari acadèmic. Al curs 2021-22 serà el següent: 

- Període de lectura (convocatòria avançada: del 4 d’octubre al 15 d’octubre de 2021.

En aquest període hauran de defensar el TFG tots els estudiants que sol·liciten la convocatòria 
avançada d’alguna assignatura. 

Aquells estudiants que hagen iniciat el TFG el curs anterior poden sol·licitar a la Comissió de 
TFG que se’ls reserve l’àrea temàtica i, si és possible, el tutor/a en segona matrícula. Esta 
sol·licitud, que s'haurà de remetre a tfgdret@uv.es entre l’1 i el 20 de setembre, haurà de 
comptar amb la conformitat del tutor/a i estar signat de forma manuscrita o digital.  

En el cas de no presentar o no superar el TFG en aquesta primera convocatòria, l’estudiant/a 
només disposa d’una altra convocatòria en el mateix curs acadèmic que correspon a un dels 
altres dos períodes de lectura de la convocatòria ordinària. Per al curs 2021-2022 l’estudiant 
podrà triar únicament entre: 

- 1er. Període de lectura: del 7 de febrer al 25 de febrer de 2022
- 2on. Període de lectura: del 18 d’abril al 10 de juny de 2022
- 3er. Període de lectura: del 13 de juny al 13 de juliol de 2022

IMPORTANT: En cap cas es podrà fer ús de la segona convocatòria ordinària que, per al curs 
acadèmic 2021—2022 està fixada en: 

- 4t. Període de lectura: del 21 al 29 de juliol i del 5 al 9 de setembre de 2022
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