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Es poden realitzar al 1er o 2on quadrimestre.
Abans de començar qualsevol tràmit es imprescindible parlar amb el professor responsable de les PE per
a omplir el formulari d’acceptació.
No es poden fer PE en grups de recerca de universitats o altres centres públics de recerca (CSIC, ICN2,
IBB, etc) però si en empreses, “spin offs” i serveis cientificotècnics.
Es obligatori signar un conveni abans de matricular-se a les PE i abans de començar les PE. A la pàgina
web de la Facultat i a la gestió acadèmica trobareu el document de sol·licitud per a la formalització del
conveni amb l’empresa, sinó contacteu amb gestió acadèmica.
Hi ha dues avaluacions per curs acadèmic: Febrer si les pràctiques es realitzen al 1er quadrimestre i al
Juliol si es realitzen al 2on quadrimestre. Excepcionalment els estudiants en estades Erasmus podran fer
la defensa de l’assignatura al Setembre, sempre i quan ho sol·licitin al professor responsable de la
assignatura.
Els alumnes que estiguin d’intercanvi, i vulguin aprofitar per fer les PE fora, poden fer-ho donat que el
conveni d’intercanvi és equivalent al conveni en pràctiques, sempre i quant les pràctiques es realitzin
dins la mateixa institució d’intercanvi i amb el vist i plau del professor/a responsable de la assignatura. Si
el “Learning Agreement” inicial no contemplava la realització de les pràctiques externes l’alumne pot
demanar una modificació de la matricula en un termini de 6 setmanes (exemple. Matriculació juliolmodificació abans d’octubre).
Coordinadora de les PE: Jordina Fornell (jordina.fornell@uab.cat)

Treball de Fi de Grau (TFG)
Es poden realitzar al 1 o 2 quadrimestre.
La matrícula del TFG es farà per automatrícula junt amb la resta d’assignatures.
o Els estudiants que fan el TFG durant el 1r semestre s’han de matricular a mitjans de juliol.  Els
estudiants que fan el TFG durant el 2n semestre es poden matricular a mitjans de juliol o a mitjans
de desembre.
o Els estudiants hauran de realitzar el TFG en un semestre i disposaran només d’una única
convocatòria: convocatòria de febrer (pels estudiants que fan el TFG durant el 1r semestre) i
convocatòria de juliol (pels estudiants que fan el TFG durant el 2n semestre). Es reserva la
convocatòria de setembre prioritàriament pels casos de TFG realitzats en el marc d’un conveni de
col·laboració amb empresa.
Si el TFG es realitza en una entitat externa a la UAB s’haurà de signar un conveni entre les dues entitats.
Els TFG es podran escollir del llistat proposat pel professor responsable de la assignatura o per iniciativa
pròpia en la modalitat de treball lliure. La petició formal d’acceptació de treballs es farà omplint el
formulari corresponent, en tots els casos.
Coordinador del TFG: Joan Francesc Piniella (juan.piniella@uab.cat)
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