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El TFG
Assignatura

Obligatòria, 12 ECTS

Característiques

Treball de naturalesa fonamentalment autònoma

Objectiu

Desenvolupar competències teòriques, analítiques i empíriques apreses
durant el Grau
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Modalitats
Treball d’investigació de caràcter teòric/conceptual

Treball d’investigació de caràcter aplicat o empíric

Treball de disseny d’una investigació (pregunta de recerca, marc teòric,
metodologia)

Treball de consultoria (diagnòstic i formulació de propostes de millora
d’un servei o una política pública)
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Tema
Lliure

Vinculat a les àrees pròpies del grau

Vistiplau del supervisor/a
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Assignació de supervisor/a
Llistat de professorat disponible i departament

Departament Supervisors Treballs

Ciència política 6 15

Filosofia 3 9

Sociologia 1 6

Economia ? 3

Sol·licitud: formulari ordre de preferències (4)

Assignació en funció de la nota mitjana de l’expedient

El perfil del supervisor/a no determina el tema del treball, però hauria de
ser un criteri a tenir en compte

Seguiu els consells dels tutors i estigueu disposats a adaptar-vos
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Calendari de l'assignació

3 octubre: publicació del llistat

7-14 octubre: sol·licitud

21 octubre: publicació de les assignacions

⚠  Aquestes dates són encara orientatives; les definitives us les confirmarem
per correu quan us fem arribar el llistat.

6 / 10



Relació amb el supervisor/a
Un cop assignat, contacteu amb el supervisor per parlar de:

Concreció del tema

Viabilitat de l'enfocament

Mecanismes de seguiment: format, periodicitat

📅 Cal haver tingut un primer contacte abans del 16 de desembre

👇👇👇 
En cas de no rebre resposta en un temps prudencial, 

feu-nos-ho saber per mirar de solucionar-ho 
☝☝☝ 
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Elaboració del treball
Heu de ser vosaltres els qui contacteu amb el supervisor/a (us facilitarem
el correu)

En la primera reunió cal que presenteu un esquema de treball i que el
supervisor/a el validi

S’habilitarà un espai virtual de l’assignatura per als lliuraments:
tfe.uab.cat

Lliurament final del treball: 26 maig 2023
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https://tfe.uab.cat/


Avaluació
Consta de dues parts:

Nota del treball per part de supervisor/a: 70%

Nota de la presentació pública davant del tribunal, amb el suport d'un
pòster: 30%

Per a la presentació:

Disposareu de 10 minuts

Haureu de preparar un pòster (amb Powerpoint o similar)

Dates: mitjans-finals de juny
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Per a qualsevol dubte, contacteu amb:Per a qualsevol dubte, contacteu amb:

CoordinacióCoordinació

Guillem Rico: Guillem Rico: guillem.rico@uab.catguillem.rico@uab.cat

Gestió acadèmicaGestió acadèmica

Olga Alonso: Olga Alonso: practiques.fcps@uab.catpractiques.fcps@uab.cat
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