CALENDARI TFG DE L’ESUP Tecnocampus

CURS 2022/23

Aprovat per la Junta de Direcció de l’ESUPT en reunió ordinària el dia 4 de març del 2022.

Calendari acadèmic específic dels Treballs Fi de Grau
(TFG) ‐curs 2022‐23
1. Dates i terminis dels TFG’s
Data

Descripció

Data 0

Període de preparació de la proposta de TFG per part dels Des de l’inici de juliol fins a finals
estudiants
de setembre

Data 1
Data 2

Període de matrícula (Automatrícula)
La data per a la publicació de les àrees d’expertesa i propostes
de TFG de cada grau, per part de les coordinacions de TFG.
La data per a la presentació de la sol∙licitud d’adjudicació de
TFG, per part de l’estudiant. L’estudiant pot demanar una
proposta d’entre les propostes de cada àrea, una proposta
pròpia emmarcada en una àrea d’expertesa del grau o bé una
proposta d’empresa.
La data per a la resolució d’acceptació o desestimació de les
propostes realitzades pels estudiants, per part de les
coordinacions de TFG.
La data d’adjudicació dels TFG, per part de les coordinacions
de TFG de cada àrea.
Lliurament Memòria 1: avantprojecte
Lliurament Memòria 2: memòria intermèdia
Lliurament Memòria Final
La data per al dipòsit digital de la documentació del TFG, per
part de l’estudiant.
Període per a la defensa del TFG

Data 3

Data 4

Data 5
Data 6
Data 7
Data 8
Data 9
Data 10

Data límit

Setembre
7 d’octubre (data límit)
21 d’octubre (data límit)

4 de novembre (data límit)

18 de novembre (data límit)
10 de febrer (data límit)
21 d’abril (data límit)
Del 15 al 16 de juny
Del 15 al 16 de juny
Del 5 al 14 de juliol

2. Avançament del lliurament i defensa del TFG
Segons normativa de TFG’s https://www.tecnocampus.cat/es/informacio‐academica/normativa‐academica en cas
que l’estudiant vulgui sol∙licitar l’avançament del lliurament del TFG, ha de formalitzar a través d’esecretaria una
instància genèrica adjuntant el document de “sol∙licitud d’avançament de lliurament i defensa del TFG”, el qual ha
d’estar degudament signat per l’estudiant i el tutor. El document està publicat a l’aula virtual de l’assignatura.
El coordinador de TFG rep la sol∙licitud, la valora i decideix autoritzar o no l’avançament de defensa del TFG. El
coordinador de TFG valora la sol∙licitud en base a la justificació de la petició que formalitza l’estudiant i té en compte
els següents requisits que són indispensables:

a.
b.
c.
d.

L’estudiant no ha matriculat el TFG en primera convocatòria.
El projecte que es desenvolupa ha de ser el mateix que el del curs anterior.
L’estudiant només ha de tenir pendent el TFG per acabar el grau.
El tutor del TFG ha de considerar factible i preveu que el projecte es pot finalitzar en aquests nous
terminis.
L'avançament del TFG significa que l'estudiant avança la convocatòria de la seva defensa. En cas que l'estudiant
suspengui el TFG, se segueix el procés que es descriu a l’article 9 de la normativa dels TFG’s.
L’avançament del TFG segueix el següent calendari:
Data

Descripció

Data límit

Data 1
Data 2
Data 3

El termini màxim per a tramitar la sol∙licitud d’avançament
Lliurament del projecte i memòria Final
Defensa del TFG

30 de novembre
Del 16 i 17 de gener
3 de febrer

Les dates límit per introduir les qualificacions a SIGMA són les del tancament d’actes de recuperació del primer
trimestre.

3. Convocatòria extraordinària
Segons normativa de TFG’s https://www.tecnocampus.cat/es/informacio‐academica/normativa‐academica ,
excepcionalment, en el cas dels treballs avaluats suspesos amb mancances menors, el coordinador de TFG del grau
emplaça a l’estudiant a presentar novament el TFG abans del tancament del curs acadèmic. En aquest cas
l’estudiant ha de modificar el treball esmenant les deficiències indicades pel tribunal i tornar a lliurar el TFG
(memòria i producte/materials).
A més, l’estudiant ha d’adjuntar una carta adreçada al coordinador de TFG del grau, on s’explica de manera
detallada els canvis realitzats en el treball, donant resposta a cadascun dels comentaris de l'informe detallat
d'avaluació de TFG i explicant com s’han realitzat aquests canvis. En aquesta convocatòria extraordinària,
l’estudiant no ha de realitzar de nou la defensa pública. El tribunal avalua els canvis realitzats i si aquests donen
resposta efectiva i satisfactòria a les mancances detectades pel tribunal. En el termini màxim d’una setmana, el
tribunal emet la qualificació definitiva.
El calendari de la convocatòria extraordinària és:
Data

Descripció

Data 1

Lliurament carta adreçada al coordinador de TFG del grau amb 7 de setembre
l’explicació dels canvis realitzats
Termini per fer pública la qualificació definitiva
14 de setembre

Data 2

Data límit

