
 

 

 
TREBALL FI DE GRAU 

 
 

• DEPÒSIT: L’estudiant ha de depositar el TFG en la seu electrònica de la UV (entreu.uv.es) en les dates límit 
indicades més avall:   

 
o PRIMER SEMESTRE 

 

 PRIMERA CONVOCATÒRIA 
Fins al 15 de febrer de 2019 

 SEGONA CONVOCATÒRIA 
Fins al 18 de juny de 2019 

 

o SEGON SEMESTRE 
 

 PRIMERA CONVOCATÒRIA 
Fins al 18 de juny de 2019 

 SEGONA CONVOCATÒRIA 
Fins al 6 de setembre de 2019 

 
 

• AVALUACIÓ: Efectuat el depòsit del TFG, el tutor o la tutora l’haurà d’avaluar en el termini màxim de 15 dies. 
La qualificació màxima que es pot atorgar al TFG és excel·lent. 

 

• TRIBUNAL: Per poder optar a matrícula d’honor, l’estudiant ha de sol·licitar a la comissió del TFG la defensa 
pública del TFG davant un tribunal d’avaluació, presentant un informe favorable del tutor o la tutora. Aquest 
informe és un escrit en què es detallen les raons per les quals el treball té prou qualitat per a optar a la defensa 
pública. L’informe, l’ha de presentar l’estudiant quan realitze la sol·licitud de tribunal a la comissió del TFG a 
través de la secretaria de la Facultat d’Economia. 

 

• TERMINIS DE SOL·LICITUD DE TRIBUNAL: L’estudiant que opte a tribunal i a la defensa pública del TFG, n’ha 
de presentar a la secretaria de la Facultat tres còpies en format paper per a cada un dels membres del tribunal, 
a més de la còpia en format electrònic en la seu electrònica de la UV (entreu.uv.es). Els terminis per a sol·licitar 
tribunal són: 

 

 PRIMERA CONVOCATÒRIA 
Fins al 21 de juny de 2019 

 SEGONA CONVOCATÒRIA 
Hasta el 10 de setembre de 2019 

 

• TRIBUNALS: 
 

o L’endemà hàbil d’acabar el termini de sol·licitud de tribunal, la comissió assignarà els TFG a cada 
tribunal i li ho comunicarà. 

o El tribunal decidirà el dia, l’hora i el lloc per a la defensa pública i ho comunicarà a l’estudiant1 i a la 
comissió de TFG (Paz.Coscollá). 

o Els terminis per a la defensa pública del TFG són: 
 PRIMERA CONVOCATÒRIA 

Del 27 de juny al 5 de juliol de 2019 
 SEGONA CONVOCATÒRIA 

Del 16 al 20 de setembre de 2019 
 

• QUALIFICACIÓ: El tribunal emplenarà l’acta de la defensa del TFG2 amb la qualificació atorgada i la lliurarà a 
la secretaria de la Facultat (Salvador Giménez). La secretaria de la Facultat modificarà, si escau, la qualificació 
del TFG. 

                                                           
1 Si el tribunal necessita ajuda per a reservar algun espai, es pot adreçar a Paz.coscolla@uv.es 
2La comissió de TFG farà arribar als membres del tribunal l’arxiu Acta.pdf, perquè siga emplenat el dia de la defensa. 
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