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1. Objectiu
L’objectiu del present procés és ordenar les activitats necessàries per a la realització dels
treballs de final de grau i els treballs de final de màster (que englobarem sota el concepte de
treballs de final d’estudis o TFE).
2. Àmbit d’aplicació
El present procés implica totes les titulacions que s’imparteixen a l’EUI - Sant Pau, els
professors responsables de les assignatures i els equips de coordinació de les titulacions.

3. Propietat del procés
Els processos específics del TFE del Centre són propietat de la Directora del Centre, que
vetllarà per la supervisió i el seguiment del desenvolupament del procés en el Centre, i
proposarà accions de millora a l’Equip de Direcció del Centre. Aquelles propostes de millora
que afectin el procés marc es comunicaran al responsable d’Innovació Docent de la Universitat
de la UAB.

4. Documentació associada (inputs)
Document
Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials
https://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous
Normativa sobre l’avaluació dels estudiants
http://webs2002.uab.es/afers_academics/info_ac/0036.htm
Normativa sobre el treball fi d’estudis (TFE)
http://webs2002.uab.es/afers_academics/info_ac/0036.htm
Memòria de la titulació de Grau acreditada
Memòria de les titulacions de Màster (títol propi) aprovades per la UAB

5. Documentació generada (outputs)
Document
Actes de les reunions dels òrgans de responsabilitat
Memòria anual de la realització de treballs de final de grau
(s’incorpora a l’informe de seguiment de les titulacions).
Memòria anual de la realització de treballs de final de màster
(s’incorpora a l’informe de seguiment de les titulacions).

Normativa EUI Treball fina de Grau i Màster ( web)

6. Revisió i millora
El procés es revisarà periòdicament en vista dels resultats obtinguts en cada curs acadèmic. En
l’àmbit del Centre, la revisió periòdica i la implantació de millores del procés recau en la
Directora del Centre.
Es revisarà especialment:


Grau de satisfacció dels estudiants que han realitzat treballs de final d’estudis.



Grau de satisfacció dels tutors dels treballs final d’estudis.



Nivell de compliment de l’estudiant amb els horaris i les condicions de treball establertes
durant el TFE.

7. Indicadors

Document

Codi

Nombre i percentatge d’estudiants que completen el TFE, respecte al total

IN04-PC03_2

d’estudiants matriculats en el TFE, desglossat per Grau i Màsters
Grau de satisfacció dels estudiants participants en TFE

IN06-PC03_2

Grau de satisfacció dels tutors de TFE
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8. Desenvolupament del procés (procediment)
8.1. Els treballs de final d’estudis (TFE)
L’elaboració de la normativa que regula la realització dels TFE és responsabilitat de
l’Equip de Direcció del Centre.
L’organització dels TFE és responsabilitat de les comissions de Docència i Qualitat i de la
professora responsable del TFE de cada titulació. L’Equip de Coordinació de la titulació és
l’encarregat de l’execució de les tasques associades.
La normativa aprovada per l’equip de Direcció del Centre estableix els mecanismes a través
dels quals:


Se seleccionen i s’anomenen els professors responsables de les assignatures de treball de
final de grau i de treball de final de màster.



Es recullen i s’aproven les propostes de TFE i se’n fa publicitat.



S’assignen treballs als estudiants i es nomenen els professors tutors.



Es nomenen les comissions d’avaluació dels treballs de final de màster i dels treballs de
final de grau.

8.2 Revisió dels TFE
La revisió i el seguiment dels TFE és responsabilitat de la Comissió de Docència i Qualitat i, per
als màsters (títols propis), de la Comissió de Postgrau. Aquest seguiment inclou la recollida
d’evidències i resultats, l’anàlisi del desenvolupament dels treballs de fi d’estudis, l’anàlisi de
resultats i la proposta d’accions de millora.
L’anàlisi realitzada i les propostes de millora queden recollides a l’Informe de Seguiment de les
Titulacions que s’elabora en el context del Procés PC07. L’equip de Direcció és el
responsable d’implementar les propostes de millora que sorgeixin de l’anàlisi anterior.
El seguiment dels TFE queda recollit a l’Informe de Seguiment de les Titulacions (Procés
PC07).

8.4 Participació dels grups d'interès
Grups d’interès
Estudiants, professors i PAS

Forma de participació
Debat en les comissions de docència i qualitat i en la comissió
de postgrau
És el col·lectiu al qual s’adrecen les activitats regulades en
aquest procediment. El procés PS06 recull el seu nivell de

Estudiants

satisfacció

1.5.

Informació pública

Les Guies Docents de les assignatures, treball de Final de Grau i Treball Fi de Màster
expliquen el desenvolupament d’aquestes activitats i els criteris i les activitats d’avaluació. Les
guies docents estan accessibles al web, publicades al portal de l’EUI - Sant Pau
8.6 Rendició de comptes
La rendició de comptes dels resultats dels TFE es produeix mitjançant

els Informes de

Seguiment de les Titulacions (Procés PC07) que es fa arribar a la direcció de l’EUI - Sant Pau i
als òrgans encarregats del seguiment de les titulacions.
La rendició de comptes als diferents col·lectius queda assegurada mitjançant la participació
d’aquests en els òrgans col·legiats i comissions de debat següents:


Comissions de Docència i Qualitat



Comissions de Postgrau



Comissions participants en el debat i l’aprovació dels diferents informes de seguiment
que es generen en el Procés PC07.

