Calendari activitats relacionades amb el Treball de Fi de Grau curs 2018-19

ANY 2018
setembre

Primera setmana de setembre: Es disposa del número d’alumnes matriculats al TFG per cada grau (amb
la previsió dels estudiants d’Erasmus pendents de matricular).
Primera quinzena de setembre: Encàrrec del número de TFG a cada departament.
Fins el divendres 14: Els alumnes repetidors entreguen a la gestió acadèmica la sol·licitud per mantenir
el tutor del curs anterior amb un document de conformitat del tutor.
Fins el 20 de setembre: Recepció oferta de tutors i temes de cada departament.
Finals de setembre: Publicació oferta de tutors i temes de TFG per cada grau.

octubre

Abans del 3 d’octubre: Jornada per explicar el procés d’assignació i instruccions generals del TFG
(documents relacionats: guia docent, calendari, documents alumnes i tutors, etc.), com és fa un TFG i la
utilització de fonts bibliogràfiques.
Dimarts 9, dimecres 10 i dijous 11: Assignació dels TFG.
Dimecres 17: Publicació assignació definitiva.
Fins el 31 d’octubre: Primera reunió amb tutor.
Objectiu de la reunió: Determinar objectiu del TFG, estructura, contingut i planificació
temporal.

novembre

Del 29 d’octubre al 4 de desembre: Presentació de sol·licitud a gestió acadèmica per lliurar el TFG en
el primer termini, només per als estudiants que estiguin en disposició de finalitzar els seus estudis en la
convocatòria de febrer d’acord amb el que disposa l’article 117.3 de la Normativa acadèmica de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Els alumnes que optin per presentar el seu TFG en aquest primer període de lliurament han d’acordar
amb el seu tutor l’avançament de la segona i tercera sessió de tutorització per tal de poder lliurar el
TFG en l’aplicació d’avaluació i lliurament com a molt tard el 25 de Gener.
Calendari TFG per Finalització d’Estudis
gener 2019

Fins el 25 de gener: Alumne/a lliura el TFG al tutor mitjançant l’aplicació
d’avaluació i lliurament.
Des del 28 de gener al 8 de febrer es realitzarà un mostreig per detectar
plagis en els TFG lliurats.
Setmana del 28 de gener al 1 de febrer: Jornada sobre com preparar un
pòster (sessions i dies a concretar per cada campus).
Fins el 31 de gener: Quarta reunió amb tutor
Objectiu de la reunió : Presentació oral del treball davant del tutor

febrer 2019

Fins el divendres 1 de febrer: Data límit per a que el professor entri les notes
i l’informe d’avaluació a l’aplicació d’avaluació i lliurament.
Fins el dimarts 5 de febrer (a les 23:59 h): Els alumnes confirmen la seva
participació a la Jornada de Pòsters utilitzant l’aplicació de lliurament i
d’avaluació.
Divendres 8 de febrer: El deganat informarà de la composició dels tribunals
que avaluaran les presentacions en pòsters, el lloc i l’hora d’inici de la
jornada.
Fins el divendres 8 de febrer (a les 23:59 h): L’alumne/a penja el .pdf del seu
pòster en l’aplicació d’avaluació i lliurament.
Del 13 al 14 de febrer: Jornada de Pòsters.
Fins el dimecres 20 de febrer: Modificació d’actes per introduir les
resolucions dels tribunals.

desembre

Fins el 21 de desembre: Segona reunió amb tutor
Objectiu de la reunió: Seguiment de la planificació temporal.

ANY 2019

març

Fins el 29 de març: Tercera reunió amb tutor
Objectiu de la reunió: Seguiment de la planificació temporal.

juny:

Fins el 7 juny: Alumne/a lliura el TFG al tutor mitjançant l’aplicació d’avaluació i lliurament de TFG.
Des del 10 al 21 de juny es realitzarà un mostreig per detectar plagis en els TFG lliurats.
Setmana del 10 al 14 de juny: Jornada sobre com preparar un pòster (sessions i dies a concretar per
cada campus).
Fins el dimarts 11 de juny: Quarta reunió amb tutor
Objectiu de la reunió: Presentació oral del treball davant del tutor.
Fins el dijous 13 de juny: Data límit per a que el professor entri les notes i l’informe d’avaluació a
l’aplicació d’avaluació i lliurament.
Fins el dilluns 17 de juny (a les 23:59 h): Alumnes confirmen la seva participació a la Jornada de Pòsters
utilitzant l’aplicació de lliurament i d’avaluació.
Quarta setmana de juny: El deganat informarà de la composició dels tribunals que avaluaran les
presentacions en pòsters, el lloc i l’hora d’inici de la jornada.
Fins el divendres 21 de juny (a les 23:59 h): L’alumne/a penja el .pdf del seu pòster en l’aplicació
d’avaluació i lliurament.
Dimecres 26 a divendres 28: Jornada de Pòsters.

juliol

Fins el dimecres 3 de juliol: Modificació d’actes per introduir les resolucions dels tribunals.

