Normativa de Treball de Fi de Grau de la Facultat d’Economia i Empresa
(Aprovada per la Junta de Facultat de 29 de maig de 2013)
1.- Objectiu, àmbit d’aplicació i informació prèvia
L’objectiu d’aquesta normativa és regular els aspectes relacionats amb el Treball de Fi
de Grau (TFG) que els estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa (FEiE) de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han de realitzar per obtenir els graus en
Economia, Administració i Direcció d’Empreses (ADE), ADE en anglès, Comptabilitat
i Finances o Empresa i Tecnologia.
Aquesta normativa desenvolupa dos tipus de normatives. En primer lloc, la normativa
general del Reial Decret (RD) 1393/2007 de 29 d’octubre, modificat pel RD 861/2010
de 2 de juliol de 2010, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris
oficials. El punt 3 de l’article 12 del RD 1393/2207 estableix que els ensenyaments dels
graus conclouen amb l’elaboració i defensa d’un TFG. Així mateix, el punt 7 estableix
que el TFG tindrà entre 6 i 20 crèdits (ECTS), haurà de realitzar-se a la fase final del pla
d’estudis i estarà orientat a l’avaluació de competències associades al títol. En segon
lloc, aquesta normativa de la FEiE desenvolupa la normativa pròpia de la UAB derivada
de l’Acord del Consell de Govern de 14 de març de 2012.
2.- Naturalesa i contingut
El TFG és una assignatura de 12 ECTS obligatòria en tots els graus de la FEiE que
comporta la realització per part de l’estudiant d’un treball inèdit i individual en el que
haurà d’aplicar de forma integrada els coneixements i competències adquirits al llarg del
seus estudis de grau. El TFG haurà d’estar escrit en català, castellà o anglès. Els
estudiants del grau d’ADE en anglès hauran d’escriure’l obligatòriament en anglès.
3.- Temes i tutors
El deganat de la FEiE publicarà per a cada grau i cada curs acadèmic un llistat de
possibles temes de TFG i els seus corresponents tutors que s’elaborarà a partir de les
propostes fetes pels departaments que imparteixen docència en els diferents graus de la
FEiE. El nombre de TFG que haurà de proposar cada departament dependrà dels
estudiants matriculats de l’assignatura TFG en cadascun dels graus i del nombre de
crèdits impartits pel departament en cada grau. És a dir, si x és el nombre d’estudiants
matriculats del TFG en el grau Z en un curs acadèmic i el departament A imparteix un
y% d’ECTS en el grau Z, el departament A haurà d’oferir al deganat el nombre enter
superior més pròxim a (x·y/100)·(1+1/20) de temes de TFG, amb els seus corresponents
tutors, per així poder oferir en total un 5% més de temes que estudiants del grau Z
matriculats del TFG. El mateix càlcul es farà per cadascun dels graus de la FEiE en els
que el departament A imparteixi docència el curs acadèmic en qüestió.
Pot ser tutor d’un TFG un professor dels departaments amb encàrrec docent dels graus
de la FEiE. Els becaris i investigadors en formació no poden tutoritzar TFG.
El deganat arbitrarà un procediment per tal que els estudiants triïn el tema i el seu
corresponent tutor, seqüencialment i per ordre decreixent als seus expedients acadèmics.

El reconeixement de l’activitat acadèmica del tutor d’un TFG s’ajustarà al que estableixi
el Model de Dedicació Docent de la UAB. El model vigent, derivat de l’acord del
Consell de Govern de 13 de maig de 2010, estableix que al professor se li
comptabilitzaran 15 hores per cada TFG tutoritzat.
4.- Matrícula
La normativa pròpia de la UAB, recollida en l’article 134 del text refós aprovat pel
Consell de Govern el 14 de març de 2012, estableix dos requeriments perquè l’estudiant
es pugui matricular del TFG:
1. El punt 5 estableix que, per poder matricular-se d’assignatures de quart curs d’estudis
de grau, cal haver superat com a mínim totes les assignatures de primer curs i un
nombre total de 120 ECTS dels tres primers cursos.
2. El punt 7 estableix que, per poder matricular-se del TFG, cal haver superat com a
mínim dos terços del total d’ECTS del pla d’estudis (és a dir, 160 ECTS).
La FEiE addicionalment recomana que només es matriculi de l’assignatura TFG
l’estudiant que en el mateix curs s’hagi matriculat de totes les assignatures pendents per
a la finalització dels seus estudis.
5.- Presentació
El TFG es presentarà a través del Campus Virtual en format pdf i en paper si el tutor
així ho sol·licita.
Per a cada grau hi haurà dos períodes de lliurament per curs acadèmic. El calendari
específic relatiu al TFG que la FEiE publicarà al començament del curs acadèmic
determinarà, entre altres aspectes, aquests dos períodes.
6.- Avaluació
Les memòries dels graus de la FEiE estableixen el següent procediment de defensa i
avaluació dels TFG:
“El Trabajo de Fin de Grado recibirá inicialmente una calificación del tutor. Dicha
calificación se basará en la valoración de la memoria elaborada por el estudiante (80%)
y en la presentación del trabajo por parte del alumno/a ante el tutor (20%). La nota
otorgada por el tutor puede llegar hasta un máximo determinado por el Centro (7). En
caso de que la calificación del tutor llegue al máximo determinado por el Centro, el
alumno/a tiene el derecho a presentar su trabajo, en formato de póster, en las Jornadas
que el Centro organizará con dicho fin. Durante dichas jornadas el alumno/a responderá
a las preguntas que le pueda efectuar un tribunal y este decidirá la calificación final del
Trabajo (podrá añadir como máximo 3 puntos a la nota de 7). La calificación final no
podrá ser inferior a la otorgada por el tutor, a no ser que el tribunal compruebe mala
praxis por parte del estudiante. Para los estudiantes que obtengan una nota del tutor
inferior a la máxima fijada por el centro, esta nota será la nota definitiva de su Trabajo
de Fin de Grado”.

El tutor valorarà el TFG sobre la base 10 i als estudiants que mereixin una qualificació
igual o superior a 7 els atorgarà aquesta qualificació màxima amb la finalitat que, si
l’estudiant ho demana, pugui ser millorada mitjançant l’avaluació del tribunal
d’avaluació. Aquests tribunals seran nomenats pel deganat, per cada grau i d’acord amb
el coordinador de titulació corresponent, i estaran composats per tres professors: un
president, un secretari i un vocal.
Els tribunals d’avaluació s’entrevistaran amb l’estudiant al davant dels seu pòster amb
l’objectiu de debatre el seu treball. L’estudiant haurà de disposar de tota la
documentació que hagi elaborat en relació al TFG per tal de presentar-la al tribunal en
cas de ser-li requerida per a ser consultada.
7.- Calendari
Els alumnes es matricularan del TFG en el període ordinari de matrícula.
El deganat de la FEiE de la UAB establirà cada curs acadèmic un calendari relatiu a
l’organització, assignació, presentació, defensa i avaluació del TFG.
Aquest calendari precisarà els períodes en els quals:
− cada departament amb encàrrec docent en els graus de la FEiE entregarà al
deganat, per cada un dels graus, la llista de temes de TFG i els seus
corresponents tutors;
− l’estudiant repetidor del TFG podrà sol·licitar mantenir el tema i el tutor del
TFG de l’anterior curs acadèmic, en el cas que el tutor anterior així ho autoritzi;
− l’estudiant matriculat en el TFG procedirà a triar el tema i el corresponent tutor
del TFG; aquesta tria es farà mitjançant el procediment descrit en el punt 3
d’aquesta normativa;
− el deganat informarà de la resolució provisional de l’assignació de temes als
estudiants, així com del període de reclamacions i la data de resolució definitiva
de les assignacions;
− el deganat informarà de la composició dels tribunals que avaluaran les
presentacions en pòsters;
− l’estudiant haurà d’introduir el TFG en format pdf en el Campus Virtual i lliurar
la versió impresa al tutor, si aquest ho sol·licita;
− el tutor entregarà l’informe i l’avaluació del TFG del estudiant tutoritzat al
corresponent coordinador del grau cursat pel estudiant;
− l’estudiant que pugui i vulgui fer-ho presentarà el pòster del seu TFG en les
jornades descrites en el punt 6.
8.- Funcions i obligacions del tutor
El tutor orientarà i dirigirà l’estudiant durant el procés d’elaboració del TFG.
El tutor autoritzarà la presentació del TFG i avaluarà el treball escrit així com la seva
presentació oral.
El tutor mantindrà un mínim de quatre reunions amb l’estudiant tutoritzat:

− una reunió inicial per definir l’enfocament del treball, els objectius, la
metodologia, les fonts d’informació, el calendari, etc., aquesta primera reunió la
demanarà l’estudiant quan sàpiga el tema assignat;
− dues reunions de seguiment;
− una reunió per analitzar i presentar la versió final del TFG.
Per deixar-ne constància, després de cada reunió el tutor enviarà un correu a través del
Campus Virtual a l’estudiant en el que farà constar la durada i el contingut de la
mateixa.
El tutor elaborarà un breu informe sobre el progrés de l’estudiant en l’assoliment de les
competències assignades al TFG i sobre la qualitat i presentació del treball, i el
qualificarà amb una nota màxima de 7 (sobre 10).
9.- Programes d’intercanvi
Aquells estudiants de la FEiE que realitzin estades d’intercanvi en altres centres durant
el curs acadèmic en que estiguin matriculats del TFG podran fer-lo en la universitat de
destí. Però, atès el que estableix el RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010, els
crèdits corresponents al TFG no podran ser objecte de reconeixement en l’acord
d’intercanvi i, en conseqüència, hauran de fer-lo sota la tutela d’un tutor de la FEiE amb
el qual podran fer les reunions del punt 8 telemàticament. Si la qualificació del tutor del
TFG és de 7 i l’estudiant vol obtenir una qualificació superior, haurà de participar de
manera obligatòria en les jornades organitzades per la FEiE per defensar els TFG en
format de pòster.
10.- Mala praxis
El plagi a l’assignatura TFG suposa la qualificació de zero, a més de l’aplicació de les
mesures sancionadores que la UAB i la FEiE tinguin previstes a l’efecte. La FEiE
disposarà d’un aplicatiu per verificar l’originalitat de tots els TFG presentats.
A títol orientatiu, la Guia del Professor del TFG de la Universidad Carlos III de Madrid
descriu el plagi, en les pàgines 2 i 3, de la següent manera:
“Es comet plagi quan s'utilitzen idees i informació obtinguda directament a partir
d'autors originals sense esmentar-ne la font, apropiant-se de les mateixes i presentantles com si fossin pròpies. Dins el plagi, es consideren diverses variants com copiar el
treball d'altres estudiants (independentment del curs o classe a què pertanyin), copiar
paràgrafs, taules, imatges, o gràfics d'un llibre, revista o font impresa sense esmentarne la font, o presentar com a pròpies les idees d'altres autors. El plagi en el TFG no
només equival a "copiar" en sentit acadèmic, sinó que també és un delicte contra la
propietat intel·lectual amb potencials conseqüències legals. Igualment censurable és el
comportament dels que falsegin resultats o presentin treballs elaborats per terceres
persones per encàrrec. Tampoc s'acceptaran cites amb una longitud excessiva (més de
200 paraules)”.
Qualsevol aspecte no previst en aquesta Normativa serà resolt pel deganat.

