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1. Objectiu
L’objectiu d’aquest procés és ordenar les activitats i normatives que regulen i
organitzen la realització dels treballs de final de grau i els treballs de final de màster
(que englobarem sota el concepte de treballs de final d’estudis o TFE).
2. Àmbit d’aplicació
Aquest procés implica totes les titulacions que tenen responsabilitats en l’organització
de TFE de la Facultat de Filosofia i Lletres (FFL).
a)Estudis de Grau:
Antropologia Social i Cultural
Arqueologia
Estudis Anglesos
Estudis Clàssics
Estudis Francesos - UAB/UB
Estudis d'Anglès i Català
Estudis d'Anglès i Espanyol
Estudis d'Anglès i Francès
Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Estudis d'Espanyol i de Clàssiques
Estudis de Català i Espanyol
Estudis de Català i de Clàssiques
Estudis de Francès i Català
Estudis de Francès i Espanyol
Estudis de Francès i de Clàssiques
Filosofia
Geografia i Ordenació del Territori
Història
Història de l'Art
Humanitats
Llengua i Literatura Catalanes
Llengua i Literatura Espanyoles
Musicologia
b) Estudis de Postgrau
Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic

Màster Oficial UAB

Antropologia: Recerca Avançada i
Intervenció Social

Màster Oficial UAB

Antropologia Social i Cultural / Social and
Cultural Anthropology

Interuniversitari

Arqueologia Clàssica

Interuniversitari

Ciència Cognitiva i Llenguatge

Interuniversitari

Egiptologia
Elaboració de Diccionaris i Control de
Qualitat del Lèxic Espanyol
Estudis Anglesos Avançats / Advanced
English Studies
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Estudis Avançats de Llengua i Literatura
Catalanes

Interuniversitari

Estudis Teatrals

Interuniversitari

Estudis Territorials i de la Població

Màster Oficial UAB

Filosofia Analítica

Interuniversitari

Història Contemporània

Interuniversitari

Història de Catalunya
Identitat Europea Medieval

Màster Oficial UAB
Interuniversitari

Literatura Comparada: Estudis Literaris i
Culturals

Màster Oficial UAB

Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i
Espanyol com a Llengua Estrangera

Màster Oficial UAB

Llengua i Civilització de l'Antic Egipte

Màster Oficial UAB

Mediterrània Antiga
Musicologia, educació musical i interpretació
de la música antiga
Polítiques i Planificació per a les Ciutats,
l'Ambient i el Paisatge

Interuniversitari
Màster Oficial UAB
Interuniversitari

Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana

Màster Oficial UAB

Reptes de la Filosofia Contemporània

Interuniversitari

Tractament de la Informació i Comunicació
Multilingüe

Màster Oficial UAB

3. Propietat del procés
El procés de la gestió dels TFE a la FFL és propietat de l’Equip de Deganat, que
vetllarà per la supervisió i el seguiment del desenvolupament del procés i proposarà
accions de millora als òrgans del centre amb responsabilitats sobre el procés que són:





Les coordinacions de grau i de màster
Els professors responsables de la coordinació dels TFE
La Comissió d’Ordenació Acadèmica
La Comissió de Màster

Aquelles propostes de millora que afectin el procés marc es comunicaran al
responsable d’Innovació Docent de la Universitat.

4. Documentació associada (inputs)
Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials
Reial decret 1497/81, modificat pel Reial decret 1845/94 sobre programes de
cooperació educativa
Memòria de les titulacions acreditades (Procés PE3)
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Text refós de la Normativa acadèmica aplicables als estudis universitaris d’acord amb
el RD 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol.
Acords dels òrgans de govern de la FFL amb responsabilitats en aquest procés
Codi de bones pràctiques en la docència i l’estudi (Acord CG 10-12-2014)
Calendari acadèmic de grau i de màster
Guies docents de les assignatures de TFE de grau i de màster
Normativa Règim de permanència als estudis oficials de grau i de màster
Normativa per a la realització i avaluació dels TFE de la FFL

5. Documentació generada (outputs)
Actes de les reunions dels òrgans amb responsabilitat en el procés
Informe anual de seguiment de les titulacions de la FFL
Llistats de propostes de tutors i temes de TFE a escollir pels estudiants
Llistats de presentacions dels TFE amb la composició dels tribunals d’avaluació
Criteris de seguiment dels TFE
Criteris d’avaluació dels TFE
Actes d’avaluació dels TFE

6. Revisió i millora
El procés es revisa periòdicament en vista dels resultats obtinguts en cada curs
acadèmic. La revisió periòdica i la implantació de millores del procés recau en primera
instància en la comissió de docència i en la coordinació del títol i, en darrera instància
en el degà de la FFL.
Es revisarà especialment:





El grau de satisfacció dels estudiants que hagin realitzat TFE.
El grau de satisfacció dels tutors de TFE.
El nivell acadèmic assolit en els TFE.
El nivell de compliment de l’estudiant del procediment de treball establert en els
criteris de seguiment del procés d’elaboració del TFE.

7. Indicadors
Nombre de places ofertes per a la realització de TFE, desglossat per titulacions i per
àmbits de coneixement.
Percentatge d’estudiants que completen el TFE,respecte al total d’estudiants
matriculats en el TFE, desglossat per titulacions.
Nombre de tutors de TFE per titulació
Nombre de treballs per tutor
Grau de satisfacció dels estudiants que han realitzat el TFE
Grau de satisfacció dels tutors de TFE
Incidències en el procés d’elaboració dels TFE
Incidències en el procés d’avaluació dels TFE
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Nombre de TFE realitzats
Nombre de TFE que s’incorporen al DDD

8. Desenvolupament del procés (procediment)
8.1 Els treballs de final d’estudis (TFE)
Els TFE poden ser de grau (treball de fi de grau, TFG) i de màster (treball de fi de
màster, TFM). En ambdós casos, l’elaboració de la normativa que els regula és
responsabilitat de l’Equip de Deganat de la FFL i ha de ser aprovada per la Comissió
d’Ordenació Acadèmica.
L’organització dels TFE i l’execució de les tasques associades és responsabilitat de les
coordinacions de les titulacions.

8.2 Definició
El TFG és una assignatura de 6 crèdits obligatòria en tots els graus de la FFL, que
comporta la realització per part de l’estudiant d’un treball individual i original, de
caràcter teòric i/o aplicat, dirigit per un tutor. El treball ha de demostrar que s’han
assolit les competències fonamentals del grau.
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) Haver superat totes les assignatures del primer curs i, com a mínim, 120 crèdits dels
tres primers cursos (punt 5)
2) Haver superat 160 crèdits del total del pla d’estudis (punt 7).
Es recomana als estudiants que matriculin el TFG el mateix curs que les assignatures
pendents per finalitzar el grau.
El TFG haurà d’ estar escrit en una de les diferents llengües vehiculars de la titulació
cursada. En el cas dels graus en estudis de llengua i literatura, la llengua o llengües en
què es pot escriure i presentar és un requisit de compliment obligatori definit a la Guia
Docent del TFE.
El TFM és una assignatura obligatòria per a tots els estudis de màster de la Facultat
de Filosofia i Lletres, que comporta l’elaboració d’un treball original d’investigació dirigit
per un tutor. L’estudiant ha de demostrar que ha assolit les competències fonamentals
del màster on s’inscriu aquest treball. La seva equivalència en ECTS varia segons el
tipus i la duració del màster.

8.3 Descripció del procés
Els estudiants es matriculen a l’assignatura del TFE bé dins del termini general de
matrícula bé al llarg de tot el curs, com permet fer el calendari academicoadministratiu
de la UAB.
Cada títol té un/un professor/a responsable de l’assignatura de TFE, que aprova les
propostes de TFE i nomena les comissions d’avaluació dels TFE.
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El professor responsable de l’assignatura TFE assigna els treballs als estudiants i
alhora designa el professor tutor de cadascun d’ells en el termini indicat a la guia
docent.
El tutor acompanya l’estudiant en el procés d’elaboració i redacció del TFE, respectant
els acords de format i termini que estableix la guia docent de l’assignatura i vetllant pel
rigor i l’originalitat del treball. Així mateix, el tutor supervisa la redacció final del TFE,
d’acord amb els requisits de presentació establerts a la mateixa guia.
L’estudiant ha de respectar el calendari d’elaboració i redacció del seu treball, establert
amb el seu tutor dins del marc de la guia docent, assistir a les tutories establertes i
complir amb els lliuraments fixats i respectar els criteris d’originalitat i rigor acadèmics.
El tutor avalua el procés d’elaboració i la versió final del TFE amb els percentatges
indicats a la guia docent. Els tribunals completaran el procés d’avaluació en l’acte de
lectura pública dels TFE segons els criteris establerts per a cada grau a la guia docent.
El coordinador de titulació i el responsable de l’assignatura de TFE estableixen el
calendari de defensa dels TFE, seguint els criteris de les guies docents, i el fan públic.
Els estudiants defensen públicament el seu treball en la data corresponent.
Els tribunals completen el procés d’avaluació en l’acte de lectura pública dels TFE i el
responsable de l’assignatura introdueix les notes finals i tanca l’acta. Els TFE estan
subjectes als processos normals de revisió ordinària i extraordinària i no tenen
possibilitat de ser reavaluats.

8.4 Revisió dels TFE
La revisió i el seguiment dels TFE és responsabilitat de les comissions de docència i
de la coordinació dels títols i inclou la recollida d’evidències i resultats, l’anàlisi del
desenvolupament dels treballs, l’anàlisi de resultats i la proposta d’accions de millora.
L’anàlisi realitzada i les propostes de millora queden recollides a l’Informe de
seguiment de la titulació que s’elabora en el context del Procés PC7.
La comissió de docència o de coordinació de la titulació és la responsable
d’implementar les propostes de millora que sorgeixin de l’anàlisi anterior.
8.5 Participació dels grups d’interès

Grups d’interès

Forma de participació

Professors i estudiants

Debat en les comissions de docència i de
coordinació de la titulació.

8.6 Informació pública
El plantejament general, els objectius i l’organització dels TFE es publiquen a la fitxa
de la titulació, accessible a través del portal UAB, www.uab.cat > Estudis de grau o
www.uab.cat > Màsters i postgraus.
Les guies docents de les assignatures de TFG i TFM expliquen en detall el
desenvolupament d’aquestes activitats i els criteris i les accions d’avaluació. Les guies
docents són també accessibles amb caràcter universal a la fitxa de la titulació.

PE3a. Gestió dels treballs de final d’estudis

6

8.7 Rendició de comptes
La rendició de comptes dels resultats dels TFE s’efectua a través de l’Informe de
seguiment de les titulacions (Procés PC7), que es fa arribar a l’Equip de Deganat de la
FFL, a l’Equip de Govern de la Universitat i a les agències encarregades del seguiment
de les titulacions.
Finalment, la rendició de comptes als diferents col·lectius queda assegurada
mitjançant la participació d’aquests col·lectius als òrgans col·legiats i a les comissions
de debat següents:




Comissions de docència i de coordinació de les titulacions.
Comissions amb funcions delegades de la Junta Permanent de Facultat amb
responsabilitats en el procés (Comissió d’Ordenació Acadèmica i de Màster).
Comissions participants en el debat i l’aprovació dels diferents informes de
seguiment que es generen en el Procés PC7.
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