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PRIMER SESSIÓ INFORMATIVA TREBALL FI DE GRAU – CURS 2019/20 –
14 de Març de 2019
La informació sobre el Treball de Fi de Grau (calendari, documentació, oferta)
la trobareu a la pàgina web de la facultat: http://www.uab.cat/politiquessociologia
L’assignatura de treball de fi de grau té 12 crèdits i és de caràcter obligatori i de
període anual.
Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau cal haver assolit 2/3
parts dels crèdits totals del pla d'estudis en curs a la Facultat.
Hi ha una única convocatòria d’avaluació al mes de juny. Si s’acompleixen els
requisits establerts a la normativa i la persona que supervisa el Treball de Fi de
Grau ha donat el seu vistiplau, es pot sol·licitar la convocatòria extraordinària de
febrer, que permet avançar l’avaluació al primer semestre (en aquest cas es
renuncia a la convocatòria de juny).
Per triar el Treball de Fi de Grau hi ha dues vies diferenciades (A i B):
A. Reserva de TFG (fins el 3 de maig)
L’alumnat pot proposar un tema com a Treball de Fi de Grau al professorat de
la Facultat i sol·licitar-li la seva supervisió. En cas de ser acceptada la proposta,
alumnat i persona supervisora hauran d’omplir i signar la Fitxa de proposta per
TFG (modalitat reserva) que està disponible a la pàgina web de la Facultat.
L’estudiant haurà de presentar el document a la Gestió Acadèmica, fins el 3 de
maig de 2019.
S’entén com a realitzada la sol·licitud en el moment que es lliura la
documentació a Gestió Acadèmica i aquesta es registra. L’alumnat tindrà
assignat aquest Treball de Fi de Grau directament i únicament haurà de
matricular l’assignatura.
B. Tria de TFG de catàleg (del 23 al 27 de setembre)
Al mes de juliol, la Facultat publicarà al web i al tauler d’anuncis, el catàleg de
propostes de Treballs de Fi de Grau, així com les persones que els supervisaran.
Entre el 23 i el 27 de setembre, l'alumnat realitza una sol·licitud ordenada segons
les seves preferències, indicant un mínim de 10 opcions i un màxim de 15,
mitjançant l’aplicació informàtica que es troba a la web (http://sia.uab.cat), per
l’opció Inscripció al Treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors.
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L’adjudicació de les places es fa en base a l’expedient acadèmic.

CALENDARI PER AL CURS 2019/2020
Data

Procediment

Qui el duu a
terme

On es duu a terme

14 de març

1ª Sessió informativa per a l’alumnat
(Curs 19-20)
Presentació documentació amb la
proposta de “Reserva de TFG”

Comissió de TFG

Aula 12 (13 Hores)

Alumnat (formulari
disponible a la web
de la Facultat)
Gestió Acadèmica
previ vistiplau de la
Comissió de TFG
Alumnat

Gestió Acadèmica

Fins el 3 de
maig
Juliol

Publicació de l’oferta de Treballs de Fi
de Grau

23- 27 de
setembre

Termini de sol·licitud dels Treballs de Fi
de Grau (Només Lliure adscripció)

4 d’octubre

Publicació de les assignacions del
Treball de Fi de Grau
Fins l’11
Període de reclamació i de sol·licitud
d’octubre
de places lliures, si s’escau
16 d’octubre Assignació definitiva dels Treballs de Fi
de Grau i publicació de la resolució
23 d’octubre Reunió Informativa per a l’alumnat

Gestió Acadèmica
Alumnat
Gestió Acadèmica
Comissió de TFG

Web i tauler d’anuncis

http://sia.uab.cat, opció:
Inscripció al Treball de Fi
d'Estudis/Pràctiques/Mínors
Al web de la Facultat i al
tauler d’anuncis
Gestió Acadèmica
Al web de la Facultat i al
tauler d’anuncis
Aula 12 (13 Hores)

DADES DE CONTACTE
Acadèmicament

Ferran Izquierdo

President Comissió de TFG

Telèfon: 935812424; mail: Ferran.Izquierdo@uab.cat
Administrativament Natalia Alén
Gestió Acadèmica
Telèfon: 935811221; mail practiques.fcps@uab.cat
Cal demanar Cita Prèvia per qualsevol tràmit que impliqui Gestió Acadèmica:
http://cita.uab.cat/politiques-sociologia
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