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MÀSTER UNIVERSITARI D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA 
TREBALL FINAL DE MÀSTER  

CURS 2021/22 
 
Benvolguts/des alumnes: 
 
El dipòsit del treball final de màster (TFM) ha de realitzar-se a instàncies de l’estudiant a través 
de la seu electrònica ENTREU de la Universitat de Valéncia (http://entreu.uv.es/). 
Ineludiblement, l’alumne ha d’estar matriculat de l’assignatura abans de fer aquest tràmit. 
El procediment és el següent.  
Estudiants  Expedient, títols i matrícula  Treball final de màster  Accedir.  
L’estudiant ha d’identificar-se en “Usuari genèric de la Universitat” amb la contrasenya 
d’alumne. 
Les pantalles que es visualitzen quan s’accedeix a ENTREU són: 

 

http://entreu.uv.es/
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Una vegada s’hi accedeix, l’estudiant troba un formulari distribuït per pestanyes, en les quals 
s’ha d’indicar: 
1) Dades personals. 
2) Dades del treball final de màster: títol i dades del/s tutor/s. 
3) Documentació: obligatòriament s’hi ha d’adjuntar:  

a) Treball final de màster (TFM) en format pdf. 
b) Informe del tutor autoritzant la presentació i dipòsit del TFM. 
c) En el cas que el tutor siga extern, és a dir, que no siga professor de la Universitat 

de València, haurà d’aportar el certificat de tutor acadèmic d’un professor de la 
Universitat de València. 

4) Observacions: aquesta pestanya permet que l’estudiant ressenye aspectes en sol·licitud de 
rellevància per al dipòsit i posterior defensa del TFM. 

5) Finalitzar: l’estudiant rep el justificant del dipòsit. 
Els models d’informe del tutor extern (b) i del tutor acadèmic (c) estan disponibles en l’aula 
virtual de l’assignatura del TFM i en la pàgina web del màster, i, a més, es pot sol·licitar per 
correu-e a: mastmed@uv.es. 
El termini per a fer el de dipòsit del TFM en la primera convocatòria acabarà el 4 de juliol de 
2022. La data de defensa serà un dia entre el  16 i 22 de juliol.  
El termini per a fer el dipòsit del TFM en la segona convocatòria (setembre) acabarà el 9 de 
setembre  de 2022. La data de defensa serà un dia entre el 14 i el 21 de setembre. 
Atentament,  
 
 
 
 
 
La Secretaria  
Facultat de Medicina i Odontologia. 
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