REGLAMENT DEL TREBALL DE FI DE GRAU PER A LA TITULACIÓ DE
GRAU EN FILOLOGIA CLÀSSICA

Preàmbul
Aquest reglament desenvolupa el Reglament del Treball de Fi de Grau (TFG)
aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València (ACGUV 299/2011) en les
qüestions específiques del títol de Grau en Filologia Clàssica, on serà d'aplicació.
Article 1. Adscripció i característiques generals
El TFG haurà d'estar adscrit temàticament a un dels mòduls generals temàtics (MGT)
següents que formen part del grau:
a.
b.
c.

Llengua grega i la seua literatura.
Llengua llatina i la seua literatura.
Origen, formació i pervivència de la cultura clàssica.

Pel seu caràcter eminentment pràctic, el TFG implica la demostració de les habilitats,
competències i coneixements adquirits durant aquest període de formació. En qualsevol
cas el TFG contemplarà i inclourà l'ús de fonts clàssiques en la seua llengua original,
així com el comentari i traducció també originals de les mateixes i la utilització crítica
de bibliografia secundària especialitzada.
Article 2. Docents responsables i criteris d'assignació
Es formarà per a períodes bianuals un cos de tutors acadèmics i un cos d'avaluadors
integrat pel 50% del professorat a Temps Complet de cadascuna de les dues àrees de
coneixement: 50% de Filologia Grega i 50% de Filologia Llatina. El 50% de cada àrea
que en un període bianual haja format part del cos d'avaluadors acadèmics, es
constituirà en el període bianual següent com a cos de tutors. N'hi haurà, doncs, una
rotació bianual en les funcions de tutor i avaluador del TFG.
L'estudiant podrà proposar el tutor/a del seu TFG d'entre el professorat que tinga
assignada eixa funció en el període corresponent, així com el tema del seu TFG dins
dels tres mòduls generals temàtics per a ser concretat entre el possible tutor/a i
l'estudiant, si bé l'assignació definitiva serà proposada per la Comissió del TFG i
elevada al Consell del Departament per a la seua aprovació definitiva.
El nombre de treballs tutelats per professor/a i any acadèmic mai podrà ser superior
al nombre resultant de dividir el nombre de treballs d'un curs pel nombre de
professors/es tutors/es més un. Si el nombre resultant té decimals aquests no seran
tinguts en compte i es considerarà el nombre enter que en resulte.
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La Comissió de TFG en Filologia Clàssica, de forma motivada, podrà autoritzar que
un TFG sigui cotutelat per un/a professor/a TC no pertanyent a les àrees acadèmiques de
Filologia Grega i de Filologia Llatina, que en cap cas podrà formar part de la Comissió
que evalue el TFG.
Article 3. Presentació
Els TFG hauran de tenir entre 50 i 90 pàgines. S'hauran de presentar en suport
informàtic en PDF i també en paper degudament enquadernats (quatre exemplars, tres
per als membres de la comissió i un per ser dipositat).
Per a la portada, la declaració jurada i el resum, es faran servir els models adjunts.
Les imatges, dibuixos i gràfics, si n'hi ha, hauran d'estar justificats i recolzar el
contingut del TFG. No s'admetrà el seu ús decoratiu o com a ornament.
Tipus de lletra: Times New Roman
Font grega: Graeca o Unicode
Tamany o cos de la lletra: 12 per a text normal; 10 per a notes.
Marges superior, inferior, dret i esquerre: 2'5 cms.
Interliniat text normal: 1’5. Interliniat notes: 1
Si el TFG està redactat en castellà, haurà de tenir un resum en anglés i un resum en
català, amb les corresponents paraules clau. Si està redactat en català, haurà de tenir un
resum en anglés i un en castellà, amb les corresponents paraules clau.
Per als textos grecs i llatins s'empraran edicions crítiques a l'ús en àmbit acadèmic
universitari (OCT, Budé, Teubner, …).
Les citacions de llibres s'ajustaran al sistema anomenat ‘americà’ o bé al tradicional.
En aquest cas se seguirà el següent model: nom de l'autor, títol en cursiva, ciutat (en
l'idioma del llibre), any d'edició:
R. Syme, The Roman Revolution, Oxford, 1939, p. 230 n. 4.
R. Kerkhof, Dorische Pose, Epicharm und Attische Komödie, München-Leipzig,
2001.
Les citacions de revistes s'ajustaran a les següents normes: nom de l'autor, títol entre
cometes, nom de la revista en cursiva (tot utilitzant les abreviatures de l'Année
Philologique), número del volum i exemplar (si és el cas), any entre parèntesis, pàgina
inicial i pàgina final:
W. Chausen, "Callimachus and Latin Poetry", GRBS 5 (1964), 181-196.
Els capítols de llibres i treballs d'obres col.lectives s'hauran de citar indicant el nom
de l'autor, seguit del titol o capitol entre cometes, el nom de l'editor seguit de
l'abreviatura (ed.) entre parèntesis, el títol del llibre en cursiva, la ciutat en el seu idioma
original, l'any d'edició i les pàgines inicial i final:

L. Gil Fernández, "El humanismo valenciano del siglo XVI", en José Mª Maestre – J.
Pascual – L. Charlo (eds.), Humanismo y Perviviencia del Mundo Clásico. Homenaje al
profesor Antonio Fontán, vol. III.1, Alcañiz-Madrid, 2002, pp.57-159.
Article 4. Avaluació i qualificació
El tutor/a acadèmic/a haurà d'emetre un informe general del TFG que haja tutelat a la
Comissió del TFG abans de la seua defensa i lectura, que s'adjuntarà a l'expedient
d'avaluació del TFG.
Hi haurà, almenys, tres comissions per a avaluar els TFG, una per cadascun dels
mòduls generals temàtics (MGT).
Cada Comissió estarà formada per tres professors/es que impartesquen docència en la
titulació de Filologia Clàssica, un dels quals serà el tutor/a del TFG, els altres dos
membres i els seus suplents seran nomenats per la comissió del TFG d'entre els
designats per a actuar com a tals per al període bianual i, un dels dos no serà de la
mateixa àrea de coneixement del tutor/a del TFG avaluat.
Actuarà com a president/a de la Comissió el membre de l'àrea de coneixement a la
qual pertany el tutor/a, i de secretari/ia el membre de l'altra àrea.
L'estudiant haurà de realitzar una exposició i defensa oral del TFG davan de la
Comissió. A més del treball serà objecte d'avaluació la capacitat expositiva,
argumentativa i dialèctica de l'estudiant. Després de la defensa i discussió amb els
membres de la Comissió, aquests deliberaran i avaluaran de forma justificada el TFG.
La qualificació serà la mitjana de les puntuacions emeses per cada membre de la
Comissió.
En cas que en un mateix curs acadèmics es proposen per a la qualificació de
Matrícula d'Honor un nombre superior de treballs dels que permet la normativa de la
Universitat de València, els TFG proposats se sotmetran a una Comissió especial
formada pels professors/es que hagen format part de les Comissions respectives,
exclosos els tutors/es corresponents.
Disposició transitòria única
El primer torn de tutors/es acadèmics/ques i, en coseqüència, el dels integrans de les
Comissions Avaluadores dels TFG en el primer període bianual s'establirà seguint el
procediment i els criteris per a l'elaboració del POD del Departament de Filologia
Clàssica.
Disposició addicional única
Al Treball de Fi de Grau li serà d’aplicació el que dispose la legislació vigent en
matéria de proprietat individual.

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ
TREBALL FINAL DE GRAU DE/D’ [NOM DEL GRAU]

TÍTOL

Presentat per [Nom de l’estudiant/a]
Dirigit per [Nom del tutor/a]
Curs: 2012-2013

Valencia, 2013

DECLARACIÓ JURADA

Jo,

......................................................................................................,

amb

DNI

.............................................., declare que el treball presentat ha estat realitzat tan sols per mi i que cap de
les parts de què consta i del material presentat ha estat escrit per cap altra persona, a excepció de les
citacions o del material identificats com pertanyents a un altri.
Faig esta declaració jurada amb el coneixement de que, si es comprova la seua falsedat, la qualificació
serà negativa.

Signat: Nom de l’estudiant/a
A València, .........d’/de.................. 2013

Vistiplau del tutor/a

Signatura
Nom del tutor/a

[RESUM I PARAULES CLAUS]

[TREBALL]

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ
TRABAJO FINAL DE GRADO DE [NOMBRE DEL GRADO]

TÍTULO

Presentado por [Nombre del estudiante]
Dirigido por [Nombre del tutor/a]
Curs: 2012-2013

Valencia, 2013

DECLARACIÓN JURADA

Yo,

......................................................................................................,

con

DNI

.............................................., declaro que he sido la única persona que ha realizado el presente trabajo
íntegramente y que ninguno de los materiales que se adjuntan ha sido escrito o elaborado por otra
persona, excepto las citas o el material identificado como perteneciente a otro.
Hago esta declaración jurada sabiendo y comprendiendo que, de comprobarse su falsedad, la calificación
será negativa.

Fdo. Nombre del estudiante
En Valencia, .........de...................... 2013

Vº Bº del tutor/a

Firma
Nombre del tutor/a

[RESUMEN Y PALABRAS CLAVES]

[TRABAJO]

