
TRÀMITS JUNY JULIOL*

Automatrícula (inclou l'assignatura del TFG)

1ª Convocatòria TFG en empresa i/o APS (aprenentatge per servei): presentació de sol·licituds

Resolució de la convocatòria "en empresa i/o APS"

2ª Convocatòria TFG tutores i tutors de la Facultat: selecció de tutor/a - sia.uab.cat

Resolució de la convocatòria on-line: assignació de tutor/a

L'estudiant ha d'entregar el formulari de proposta del TFG (projecte o recerca) i el formulari de la 

cessió de drets de publicació al DDD a la Gestió Acadèmica

Nomenament dels revisors/es

L'estudiant ha de fer 4 tutories obligatòries. D'aquestes, 3 s'hauran d'haver fet com a molt tard 28 d'abril de 2023 30 de juny de 2023

L'estudiant ha de lliurar la portada i el full d'obra original al correu electrònic del/de la vostre tutor/a 19 de maig de 2023 30 de juny de 2023

L'estudiant ha de lliurar el TFG definitiu al correu tfg.fcc@uab.cat i al Campus Virtual 1 de juny de 2023 28 de juliol de 2023

Defensa del TFG davant del tutor/a entre el 12 i el 16 de juny de 2023 1 i 4 de setembre de 2023

Data límit d'entrega de la nota del revisor/a al tutor/a 23 de juny de 2023 5 de setembre de 2023

Data límit de publicació de notes del TFG 28 de juny de 2023 6 de setembre de 2023

Reunió Comissió Avaluació: concessió Matrícules d'Honor entre el 3 i el 5 de juliol de 2023 7 de setembre de 2023

Data límit tancament d'actes TFG(calendari acadèmic administratiu) 13 de juliol de 2023 7 de setembre de 2023

Sol·licitud de revisió extraordinària(calendari acadèmic administratiu) 21 de juliol de 2023 15 de setembre de 2023

CONVOCATÒRIA

CALENDARI DEL TREBALL DE FI DE GRAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

*AVÍS: Només els alumnes que participin en un programa d'intercanvi podran optar per la convocatòria del juliol. I també amb caràcter excepcional, podran presentar el TFG al mes de 

febrer. 

CURS 2022-2023

segons calendari d'automatrícula

del 3 al 7 d'octubre de 2022

14 d'octubre de 2022

data límit 2 de desembre de 2022

febrer 2023

del 12 al 16 setembre de 2022

23 de setembre de 2022


