Avançament de convocatòria per a finalitzar estudis
Curs 2020 – 20211
NOVEMBRE 2020
Sol·licitud d’avançament de convocatòria per a finalitzar
estudis a través de la seu electrònica de la Universitat de
Període de matrícula
València (www.uv.es/entreu). En aquesta sol·licitud es
demanarà l’avançament de totes les assignatures
pendents.
Sol·licitud d’avançament de convocatòria per a finalitzar
estudis de l’assignatura “Treball de Fi de Grau” (TFG) per
a estudiants que solament els quede superar
a
Fins el divendres 2 d'octubre aquesta assignatura i l’hagen suspés la 2
convocatòria (setembre). Aquesta petició es farà
de 2020
presentant una sol·licitud on-line (instància general) des
de la web de la Facultat de Magisteri:
https://www.uv.es/uvweb/magisterio/ca/facultat/secretaria/sollicituds-on-line-1286125546462.html.

Dijous 5 d'octubre de 2020

Lliurament de la proposta de tema de TFG (correu
electrònic al tutor o tutora), si no havia estat aprovada
per la Comissió de pràctiques en cursos anteriors.

Divendres 6 de novembre de
Lliurament del TFG acabat al tutor o tutora.
2020
Del dilluns 16 al divendres
Dipòsit del TFG en la 1a convocatòria per l’aplicació
20 de novembre
ENTREU.
de 2020
Dimarts 24 de novembre de
2020
Dimecres 25 de novembre
de 2020
1

Publicació dels tribunals, horaris i característiques de la
defensa pública del TFG.
Defensa pública

Només podran sol·licitar-ho els o les estudiants als quals els quede un màxim de dues
assignatures per a finalitzar la titulació, qualsevol que siga el caràcter d’aquestes. Queden
excloses d’aquest còmput les assignatures de Treball final de grau i Pràctiques externes
curriculars.
La 1ª convocatòria serà en novembre i podran optar entre març i juliol per al 2ª convocatòria.
Aquestes dates són aproximades.
En tot cas, els tutors i tutores seran els mateixos que durant el curs anterior, excepte en el cas
que el tutor o tutora no continuen aquest curs. En aquest cas, se n’assignarà una altra persona
perquè tutoritze el TFG i s’informarà a l’estudiant del canvi.
En cap cas no es podrà renunciar a l’avançament quan ja s’ha sol·licitat.

