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El Treball de Fi de Grau (TFG) implica la realització, per part de l’estu-
diant, d’un projecte sota la supervisió d’un o més tutors, en què s’integrin i
desenvolupin els continguts formatius rebuts i les capacitats, competències i ha-
bilitats adquirides durant el Grau. Aquest document es descriu el procediment
d’assignació de TFGs que s’aplicarà a partir del curs 2017-2018.

1. A finals de juny es publicarà a la secció de TFG del web de la Facultat
de Matemàtiques i Informàtica un llistat de professors que estan disponi-
bles per tutoritzar TFGs. L’enllaç on es publicarà aquesta informació és
https://mat.ub.edu/grauinformatica/treballs-finals-de-grau/ofertes/.

2. Per a cada tutor hi haurà una fitxa associada en què s’indicarà un conjunt
d’àrees i temes en què pot dirigir treballs. El tutor pot a més, de forma
voluntària, publicar propostes de TFGs particulars que està interessat en
dirigir. Les propostes estaran publicades també al web de TFG.

3. Els estudiants que vulguin fer el TFG el curs següent, sigui a la tardor
o primavera, contactaran directament amb els tutors que apareguin a la
llista per tal d’acordar un TFG. Un estudiant pot acordar un TFG si al
juny té un mínim de 150 crèdits aprovats (en previsió que al gener següent
en tingui 180 per matricular-se del TFG). L’acord es pot realitzar amb
qualsevol dels tutors de la llista del web de TFG.

4. Si hi ha acord entre estudiant i professor caldrà que el tutor ho notifiqui al
coordinador. El tutor s’esborrarà de la llista del web així que el tutor hagi
acordat el nombre de TFGs que té per dirigir. A partir d’aquest moment
el tutor no ha de portar més TFGs (tot i que pot fer-ho si així ho desitja).

5. Per al curs 2017-2018 es poden realitzar acords fins el 22 de setembre
(inclòs)1.

6. L’estudiant es matricularà a principis de setembre pel TFG de tardor
i a principis de febrer pel TFG de primavera. Si un alumne no té un
tutor preacordat un cop s’hagi matriculat es farà una assignació tenint en
compte, en la mesura del possible, les preferències de l’alumne.

1Al document enviat el maig del 2017 s’indica el 8 de setembre. Aquest termini s’ha ampliat
al 22 de setembre.
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