
Període de matrícula Sol·licitud d’avançament de convocatòria per a finalitzar estudis

30 de setembre de 2022
Sol·licitud d’avançament de convocatòria de TFG per a finalitzar estudis per a estudiants que 

hagen suspés la 2a convocatòria a setembre

3 d'octubre de 2022
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.

6 d'octubre de 2022
Termini perquè l'alumnat emplene el formulari online amb la seua proposta de TFG perque la 

Comissió puga valorar-la

12 d'octubre de 2022 Resolució de la Comissió de TFG sobre els temes proposats.

4 de novembre de 2022 Lliurament del TFG acabat al tutor o tutora.

Fins el 12 de novembre de 

2022
El tutor o tutora envia informe raonat a l'alumnat

Del 14 al 18 de novembre 

de 2022

Dipòsit del TFG en la 1a convocatòria per l’aplicació ENTREU. Termini perquè l'alumnat que 

vol defensar el TFG davant de TRIBUNAL envie la seua petició a practicumagisteri@uv.es

22 de novembre de 2022 Publicació dels tribunals, horaris i característiques de la defensa pública del TFG. 

Del 23 al 25 de novembre 

de 2022

Defensa pública. Lliurament de la qualificació al secretari de la Facultat, bé pel tribunal, bé pel 

tutor o tutora.

Avançament de convocatòria  per a finalitzar estudis 
el curs 2022-2023

6 
Només podran sol·licitar-ho els o les estudiants que, com a mínim, hagen estat matriculats abans una vegada en 

l'assignatura i només en el cas de tindre un màxim de tres assignatures per a acabar carrera. La primera convocatòria serà 

en novembre i podran optar entre març i juliol per a la segona convocatòria. En cap cas no es podrà renunciar a 

l'avançament quan ja s'ha sol·licitat.

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'assignatarà una altra persona perquè tutoritze el TFG 

i s'informaràa  l'estudiant del canvi. El tutor o tutora haurà de comunicar al Secretari de la Facultat la qualificació, que serà 

qui omplirà i signarà l'acta.

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login
https://www.uv.es/magisterprtcm/PRACTICUM/TFG/Proposta_Tema_TFG.pdf



