CALENDARI – TREBALL FI DE GRAU – CURS 2019/2020

Assignació de projectes curs 2019/2020: Primer Semestre
El procediment a seguir per l'assignació i matriculació del treball al primer semestre és el següent:
1. A partir de l’1 d’octubre de 2019 es podran consultar i inscriure a les ofertes al web de gestió de
TFG: http://sia.uab.cat/ (Alumnes ‐ Matrícula i expedient ‐ Inscripció al treball de Fi
d'Estudis/Pràctiques).
2. El dia 4 d’octubre de 2019 es tanca el termini per assignar els TFG.
3. Després d'haver‐se inscrit caldrà posar‐se en contacte amb el professor responsable de l'oferta per
formalitzar l'assignació definitiva del treball. Si el treball és una proposta pròpia de l'alumne cal
portar‐la per escrit.

Assignació de projectes curs 2019/2020: Segon Semestre
El procediment a seguir per l'assignació i matriculació del treball al segon semestre és el següent:
1. A partir del 10 de febrer de 2020 es podran consultar i inscriure a les ofertes al web de gestió de
TFG: http://sia.uab.cat/ (Alumnes ‐ Matrícula i expedient ‐ Inscripció al treball de Fi d'Estudis/
Pràctiques).
2. El dia 14 de febrer de 2020 es tanca el termini per assignar els TFG.
3. Després d'haver‐se inscrit caldrà posar‐se en contacte amb el professor responsable de l'oferta per
formalitzar l'assignació definitiva del treball. Si el treball és una proposta pròpia de l'alumne cal
portar‐la per escrit.
Terminis de presentació:
S'estableixen els períodes de presentació que es detallen a continuació:
•
•

Convocatòria primer semestre pels treballs matriculats al primer semestre.
Convocatòria segon semestre pels treballs matriculats al segon semestre.

Dates de lliurament: Curs 2019/2020
•

Convocatòria primer semestre:
o Lliurament d’informes previs al Coordinador de TFG: del 13 al 19 de novembre de 2019.
o Lliurament de memòries a la Gestió Acadèmica: del 10 al 13 de febrer de 2020.
o Presentació dels treballs: del 24 al 27 de febrer de 2020.

•

Convocatòria segon semestre:
o Lliurament d’informes previs al Coordinador de TFG: del 14 al 17 d’abril de 2020.
o Lliurament de memòries a la Gestió Acadèmica: del 29 de juny al de juliol de 2020.
o Presentació dels treballs: del 13 al 17 de juliol de 2020.

