CALENDARI TFG DE L’ESUP Tecnocampus

CURS 2021/22

Aprovat per la Junta de Direcció de l’ESUPT en reunió ordinària el dia 16 de juny del 2021.

Calendari acadèmic TFG‐ UPF‐curs 2021‐22
Data
Data 0

Descripció
Data límit
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
proposa 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

Setembre
8 d’octubre (data límit)
22 d’octubre (data límit)

5 de novembre (data límit)

19 de novembre (data límit)
11 de febrer (data límit)
22 d’abril (data límit)
Del 13 al 15 de juny
Del 13 al 15 de juny
Del 4 al 15 de juliol

Nota:
Es pot avançar la presentació del TFG al finalitzar el primer trimestre, en casos molt justificats i de forma
excepcional, en cas de repetir el TFG, seguir amb el mateix projecte que el curs anterior i preveure que s'acabarà
en aquests terminis. A més, per a demanar‐ho, el TFG ha de ser l’única assignatura que l’estudiant té pendent per
acabar els seus estudis de grau.
En cas que l’estudiant vulgui sol∙licitar‐ho, haurà 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 haurà d’estar
degudament signat per l’estudiant i el tutor/a.
Es recorda que la defensa del TFG és única. Els estudiants que demanin l’avançament i no superin el TFG hauran
de tornar a matricular el TFG el curs vinent.
El termini màxim per a tramitar la sol∙licitud d’avançament és el 30 de novembre.
Data lliurament: 17 i 18 de gener 2022
Defensa: 1 i 2 de febrer 2022

