
 
 
 
 

 

 
REGULACIÓ DELS TREBALLS DE FI DE MÀSTER EN L’ETSE-UV  
 
 
 
 
L’elaboració, tutorització, matrícula, depòsit, defensa i avaluació del treball de fi de màster 
(TFM) es regula com a norma general en el Capítol V del REGLAMENT D’ESTUDIS 
OFICIALS DE POSTGRAU A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, aprovat pel Consell de 
Govern  de la Universitat de València  (ACGUV 199/2017), i en cadascuna de les titulacions per 
allò establert en la matèria Treball de Fi de Màster del 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 
oficials que organitza.  
 
 
Instruccions particulars de l’ETSE-UV  

a) Els treballs de fi de màster han de comptar, almenys, amb un tutor o tutora dels departaments 
amb docència en el màster. Atenent a l’art. 15.2 del REGLAMENT D’ESTUDIS OFICIALS DE 
POSTGRAU A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, per tutoritzar el treball és necessària la 
condició de doctor o doctora, llevat que així ho autoritze la Comissió d’Estudis de Postgrau. 

b) Cal remetre a la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA) del màster un document de 
proposta de TFM amb l’acord de l’estudiant, de la tutoria i el tema del treball, així com altres 
informacions rellevants, segons el model establert a aquest efecte. 

c) Si el TFM es realitza en col·laboració amb una institució, organisme o empresa diferent de la 
Universitat de València, s'haurà de nomenar un/a cotutor/a extern/a que figurarà en la proposta 
de TFM. Així mateix, l'estudiant haurà de presentar a la CCA per a la seua aprovació el document 
d'Addenda per a TFM extern, on s'especificaran els detalls d'aquesta col·laboració, incloses les 
restriccions, si n'hi haguera, que per raons de confidencialitat puguen impedir la presentació i 
publicació d'alguns resultats i/o la defensa pública del treball realitzat. 

d) S’han establert sis períodes de defensa per a cada curs acadèmic en els mesos de novembre, 
gener, març, maig, juliol i setembre. En els cinc primers  períodes, de novembre a juliol, el termini 
fixat per a presentar la sol·licitud de defensa i avaluació del TFM comprén els primers set dies 
naturals de cadascun d’aquells mesos. Per al mes de setembre, el termini fixat serà els tres primers 
dies naturals d’aquest mes. En els màsters interuniversitaris, la Comissió Interuniversitària de 
Seguiment i Coordinació Acadèmica (CISCA) pot establir dates diferents en aquells períodes 
sempre tenint en compte el calendari de processos de gestió del curs acadèmic corresponent 
aprovat pel Consell de Govern. En aquest cas, la CISCA haurà de publicar aquestes dates en la 
pàgina web del màster. 

e) L’estudiant ha de presentar, a través de la Seu Electrònica, la sol·licitud de defensa i avaluació 
del TFM dins dels terminis establerts, incorporar-hi la memòria del treball en format PDF i, si 
escau, un altre fitxer (opcional) amb els corresponents annexos (en un únic fitxer). En qualsevol 
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cas, els documents del TFM (memòria, annexos, etc.) hauran d’elaborar-se d’acord amb les 
normes d’estil i estructura publicades en la web de l’escola. El tutor o tutora enviarà al president 
del tribunal avaluador, amb caràcter previ a la defensa pública del TFM, un informe sobre el 
treball. Aquest document és només informatiu i el tribunal el podrà tenir en compte o no. 

f) Les dates de defensa del treball s’han de fixar en els deu últims dies dels mesos de novembre, 
gener, març o maig, i en el període del 16 al 25 del mes de juliol. Al mes de setembre, la defensa 
del treball haurà de realitzar-se abans de la data indicada per al tancament de les actes d’avaluació 
en el calendari de processos de gestió acadèmica. En els màsters interuniversitaris, la CISCA pot 
establir dates diferents per als períodes de defensa sempre tenint en compte el calendari de 
processos de gestió del curs acadèmic corresponent aprovat pel Consell de Govern. En aquest 
cas, la CISCA haurà de publicar aquestes dates en la pàgina web del màster.  

g) El tribunal avaluador, del qual no pot formar part el tutor o tutora, emetrà una acta i un 
document d’avaluació per a cada defensa de treball de fi de màster seguint els models establerts 
a aquest efecte. 

 

Relació d’impresos per a estudiants  

Model de proposta de TFM. 

Addenda per a TFM extern. 

Normes bàsiques d’estil i estructura per a la presentació del TFM. 

 

Relació d’impresos per als tribunals i tutors/tutores 

Model d’acta de defensa de TFM (model obligatori de la UV).  

Model de document d’avaluació del TFM per als membres del tribunal (model opcional). 

Model d’informe de la tutoria del TFM (model opcional). 
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