Treball de fi de grau del Grau d'Estadística Aplicada (GEA) de la UAB

Els estudiants que us matriculeu del Treball de Fi de Grau podreu escollir una de les tres convocatòries:
febrer, juny o setembre. Durant el mes de gener es demanarà que confirmeu el títol del vostre treball, el
tutor i si presentareu el treball en la convocatòria de febrer. Anàlogament, durant el mes de juny,
haureu de triar entre les dues convocatòries restants (juny/juliol o setembre) si no heu presentat el
treball el mes de febrer.
El treball es lliurarà per escrit i es farà una presentació pública del mateix (que podrà ser, segons el
nombre de treballs que s'hagin d'avaluar, en forma de pòsters o de presentació oral) davant d'un
tribunal. La composició del tribunal, les dates de presentació del treball escrit, els horaris, el lloc i la
modalitat de les presentacions, es faran públics a l’espai docent del campus virtual de l’assignatura, a
mitjans de gener per a la convocatòria de febrer i a mitjans de juny per a les convocatòries de juny i
setembre.
Com a criteri general, pel que fa a la presentació escrita del treball, es recomana ajustar‐se a les
directrius següents:












Una extensió màxima de 40 pàgines (apèndix/annexes a part).
Afegir un document amb "Metadata":
 Títol del treball.
 Nom de l'autor.
 Nom del tutor(s).
 Resums (català,castellà,anglès)1.
 Paraules clau (5 o 6, com a màxim).
Que el treball estigui estructurat i consti de:
 Portada (amb títol, nom de l'autor i del tutor(s))2.
 Índex.
 Introducció.
 Cos del treball (amb un o més capítols i seccions).
 Conclusions.
 Bibliografia.
 Annexes (opcional).
Documentar adequadament les fonts d'on s'han obtingut dades, si s'escau.
Enumerar les pàgines, així com les taules i figures, que a més han de portar peus explicatius.
Els codis de programa, si n'hi ha, han d'anar als annexes.
Cal fer una descripció de les tècniques no elementals que s'utilitzin (enunciar teoremes,
proposicions, propietats, etc.) i donar les referències. Així mateix haurà de quedar clar si algun dels
mètodes utilitzats és original o presenta alguna novetat.
S'exigirà màxima coherència, claredat i precisió en les notacions del treball, l'exposició dels
resultats i les seves conclusions.
Nota: Pot ser que el treball, pel seu objectiu i contingut, no s' ajusti a alguns dels punts anteriors,
pel que es refereix a la seva estructura. En cas de dubte, prevaldrà el criteri del tutor o tutors.
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L’ idioma del treball pot ser qualsevol dels tres, però el resum s’ha de fer trilingüe.
El títol del treball i el nom(s) del(s) tutor(s) figuraran al títol de graduat.

