FACULTAT DE DRET
CALENDARI TFG
CURS 2018/19
Dret, Relacions Laborals i Criminologia ADE+Dret (Dret)

Publicació oferta: 26/09/2018
Reunió informativa: 26/09/2018
Consultes de l’alumnat: 26/09 ‐ 07/10/2018
Elecció TFG: 08/10 ‐ 12/10/2018
Reunió informativa sobre lliurament: 06/05/2019
Entrega TFG: 07/05 – 11/05/2019
Informe i notes tutor/res: 13/05 – 17/05/2019
Consulta de notes a l’aplicatiu: 20/05/19
Sol∙licitud revisió de nota, al director, el 21/05/19
Notes definitives (consulta aplicatiu); 23/05/19
Data de sol∙licitud de defensa davant de tribunal: 27/05/19 a 31/05/19
Dates de defensa: 11‐12‐13 juny 2019

CALENDARI TFG
Convocatòria Extraordinària de Febrer
L’estudiantat de la titulació del Grau d’ADE+Dret no cal que faci una sol∙licitud explícita
per ser avaluat al febrer.
Estudiants de Grau de Dret, Relacions Laborals i Criminologia.
L’assignatura del TFG té consideració del 2n semestre, i per ser avaluada a la
convocatòria de febrer cal demanar la sol∙licitud de convocatòria extraordinària de
febrer en el període fixat al calendari acadèmic‐administratiu (habitualment al mes de
novembre)
Terminis :
Sol∙licitud de convocatòria extraordinària de fi d’estudis: 29/10 a 04/12/18
Lliurament TFG per part de l’estudiant:29 i 30/01/2019
Informe i nota tutor/a: 31/01 a 1/2/2019
Consulta de notes a l’aplicatiu: 04/02/19
Sol∙licitud revisió de nota, al director, el 05/02/19
Notes definitives (consulta aplicatiu); 07/02/19
Sol∙licitud defensa oral TFG: 8/2/2019
Format paper:
dues còpies, una al tutor/a i l’altra a SLIPI Facultat Dret
Tribunals TFG convocatòria febrer: 11/2/2019 a 15/2/2019

FACULTAT DE DRET
CALENDARI TFG
Convocatòria Extraordinària de Juny
Només estudiants d’intercanvi OUT
i de doble titulació Dret+Droit que es troben a França

Els alumnes que s’hagin matriculat del TFG el mateix curs en que tinguin prevista una
estada fora de la nostra Facultat per a la realització d’estudis en el marc del Programa
Erasmus o similars, ho hauran de comunicar al Director/a i al Coordinador/a de TFG
justificant les raons per les quals no poden seguir el calendari ordinari.
En aquest cas, el calendari de lliurament serà:

Notificació a:

JoseAntonio.Fernandez@uab.es

Pujada del TFG a l’aplicatiu informàtic

Del 24 al 28 de juny 2019

Qualificació pel director/a

Del 29 de juny al 3 de juliol 2019

Presentació sol·licitud per defensa davant
de Tribunal pels alumnes amb 8’5 com a
mínim.

8 de juliol 2019

Presentació davant del Tribunal
corresponent.

10 de juliol 2019

