Avançament del TFG a març5
Dijous, 22 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.

Dijous, 12 de novembre

Termini perquè el tutor o tutora lliure a la Comissió de TFG els temes triats pels seus estudiants,
si no havien estat aprovats en cursos anteriors.

Dijous, 19 de novembre

Resolució de la Comissió de TFG sobre els temes proposats.

Dimarts 9 a dijous 11 de
febrer de 2021

Comunicació a la Unitat de Práctiques de la Facultat, mitjançant una instància, de l'opció de
presentar-se en aquest període. Prèviament caldrà haver parlat amb el tutor o tutora perquè
n'opine. Si la raó per la qual no va poder presentar-se abans era perquè no posseïa algun dels
certificats del requisits lingüístics i ja els té, pot presentar-los juntament amb la instància.

Dilluns, 1 de marçde 2021

Dilluns 8 de març
de 2021
Dimarts 9 de març
de 2021
Dimecres, 10 de març
de 2021
Divendres, 12 de març
2021

Lliurament del TFG acabat al tutor o tutora.
Dipòsit del TFG en la 1a convocatòria per l’aplicació ENTREU.
Lliurament de l’informe raonat del tutor o tutora: còpia a l’estudiant i l’original a la Unitat de
Pràctiques (Secretaria).
Publicació dels tribunals, horaris i característiques de la defensa pública del TFG. Termini
perquè l'estudiant que demana Tribunal lliure tres exemplars en paper del seu TFG a la Unitat de
Pràctiques.
Defensa pública i valoració del tribunal del TFG. Lliurament de la qualificació al secretari de la
Facultat, bé pel tribunal, bé pel tutor o tutora.
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Sempre que un/a estudiant tinga tota la resta d'assignatures aprovades i que, com a mínim, haja estat matriculat una
vegada abans, podrà optar a una primera convocatòria en març. La segona convocatòria, però, serà setembre en
tots els casos. En el cas d'estudiants que hagen demanat avançament de convocatòria a novembre, poden triar la de març
o la de juliol com a segona convocatòria.
Una vegada feta la sol·licitud d'avançament, no s'hi podrà renunciar de cap de les maneres. Només es podrà retirar abans de
finalitzar el termini de sol·licitud.
Aquestes dates són aproximades. En tot cas, els tutors i les tutores seran els mateixos que durant el curs anterior. Si el tutor
o tutora no continuara aquest curs, s'informaria els estudiants de la nova assignació.

