Calendari activitats relacionades amb el Treball de Fi de Grau curs 13-14.
ANY 2013
Juliol

Dimecres 31: Total alumnes graus matriculats al TFG (excepte menció PUE)

Setembre

Dilluns 9: Alumnes graus matriculats a l’assignatura TFG (també els de menció PUE).
Divendres 20: Tots els alumnes matriculats al TFG (inclosos els equiparats de
llicenciatura a grau) per cada grau.

Octubre

Dimarts 8: Estudiants de la retitulació de CiF matriculats.
Dimecres 9: Encàrrec de TFG a cada departament.
Dimecres 16: Recepció oferta departaments.
Divendres 18: Publicació oferta TFG per cada grau.
Dilluns 21: Jornada per explicar assignació i instruccions generals del TFG (documents
relacionats –guia docent, calendari, document alumnes i document tutors–).
Dimarts 22 i dimecres 23: Assignació dels TFG.
Dijous 24 i divendres 25: Període d’al·legacions.
Dimarts 29: Assignació definitiva.

Novembre

Fins dimecres 13: Primera reunió amb tutor (quedar mitjançat e-mail enviat per
l’alumne/a).
Objectiu de la reunió: Determinar objectiu del TFG, estructura, contingut i planificació
temporal.

Desembre

Fins divendres 20: Segona reunió amb tutor (quedar mitjançat e-mail).
Objectiu de la reunió: Seguiment de la planificació temporal.

ANY 2014
Març

Fins divendres 21: Tercera reunió amb tutor (quedar mitjançat e-mail).
Objectiu de la reunió: Seguiment de la planificació temporal.

Maig

Divendres 16: Alumne/a lliura el TFG al tutor mitjançant el CV.
De dilluns 19 a divendres 23: Quarta reunió amb tutor (quedar mitjançat e-mail).
Objectiu: Presentació oral del treball davant del tutor.
Dimecres 28: Data límit per a que el professor entri les notes.

Juny:

Dimecres 4: Data límit per fer revisions.
Divendres 6: Tancament de notes per part del professor.
Dimarts 10: Presentació d’instàncies de revisió extraordinària de qualificació.
Dimecres 11: Jornada sobre com preparar un pòster.
Divendres 13: Resolució d’instàncies. Llista d’alumnes que poden participar en la
Jornada de Pòsters.
Dilluns 16 (fins a les 23:59 h.): Alumnes confirmen la seva participació a la Jornada de
Pòsters als coordinadors per e-mail.
Dijous 19: El deganat informarà de la composició dels tribunals que avaluaran les
presentacions en pòsters, el lloc i l’hora d’inici de la jornada.
Dimecres 25 a divendres 27: Jornada de Pòsters.

Juliol

Dimarts 1 a dimecres 9: Modificació d’actes (recollint les valoracions dels tribunals de
la Jornada).
Dijous 10: Tancament d’actes.
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