CALENDARI TFM – MÀSTER ADVOCACIA CURS 2019/20
Elecció de la especialitat:

18/06/2019 – 27/06/2019

Publicació dels casos:

19/07/2019 (al campus virtual)

Publicació de la oferta de tutors:

26/09/2019 (on line)

Consultes dels alumnes:

26/09/2019-06/10/2019 (on line)

Sol·licitud i assignació de Tutor/a TFM:

07/10/2019 - 13/10/2019 (on line)

Entrega TFM: 02/12 - 06/12/2019 (a l’aplicatiu i una còpia en paper a Gestió Acadèmica)
Informe i notes tutors/ores: 09/12/2019 – 19/12/2019 (a l’aplicatiu i una còpia en paper a
Gestió Acadèmica)
Actuació dels Tribunals:

13/01 – 17/01/2020

Cas transversal
S’ofereix la possibilitat de optar entre quatre casos que es corresponen amb els quatre
ordres judicials que es presenten com a opció a la prova d’accés: Litigació Civil, Litigació
Penal, Litigació Laboral i Litigació Administrativa . Els tutors disposaran d’unes notes
orientatives, preparades pels redactors de cada cas, sobre els problemes principals que
presenta.
Elecció de la especialitat del cas transversal:
L’alumne ha d’escollir la especialitat en funció dels seus interessos i, per tant, abans de la
publicació dels casos, en els dies marcats al calendari adjunt.
Els representants de cada grup prendran nota de la opció de cada alumne elaborant
4 llistes: Litigació Civil, Litigació Penal, Litigació Laboral i Litigació Administrativa
Elecció dels tutors per part dels estudiants; entrega i qualificació dels treballs:
El sistema d’elecció i assignació de tutors és similar al dels TFG, per via informàtica i controlat
des de la Gestió Acadèmica de la Facultat.
La entrega dels treballs es fa penjant-lo a l’aplicatiu en les dates indicades (amb una
còpia en paper a la secretaria)
El tutor penja també el seu informe directament a l’aplicatiu (amb una còpia en paper
a la secretaria)
Tutories
Cada tutor tindrà assignats 5 estudiants, als que haurà de fer 3 tutories de grup, és a dir, els
cinc junts, comentant el cas i orientant-los sobre la forma d’abordar-lo. Hi ha control
d’assistència a les tres sessions preparatòries.
El treball final de l’alumne és individual, i és també individual l’avaluació i qualificació
final atorgada pel tutor

No hi ha criteris formals reglats sobre format o extensió (però es recomana que no excedeixi
dels 30 folis) La presentació ha de ser correcta i l’extensió l’adequada, a criteri del tutor.

Nota final del TFM:
La nota de la memòria escrita (la qualificació del tutor) té un pes del 60% a la nota final; el
40% restant correspon a la defensa oral, davant d’un tribunal de tres membres, format per
professors i advocats.

