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Unitat o Servei
Servei qualitat academicodocent-Agència de
Polítiques i Qualitat (APQUB)
Servei qualitat academicodocent-Agència de
Polítiques i Qualitat (APQUB)
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Qualitat
(VOAQ)
Tipus canvi
Redacció de la fitxa de procés
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Missió del procés

Regular i organitzar les accions per a la planificació, execució i avaluació dels TFG/TFM dels ensenyaments de la UB

Entrades

-Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre (BOE 30-10-2007), pel qual
s’estableix la ordenació dels ensenyaments universitaris oficials
-Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol (BOE 03-07-2010), pel qual es
modifica el RD 1393/2007

Sortides

-Normes generals reguladores dels treballs de fi de grau universitari de la
Universitat de Barcelona
(Aprovades per la CACG de 29 de març de 2011 i Consell de govern de 7 de
juny de 2011)
-Normes generals reguladores dels treballs de fi de màster universitari de la
Universitat de Barcelona
(Aprovades per la comissió acadèmica del consell de govern de 8 de juny de
2011 i per consell de govern de 19 de juliol de 2011)
-Normatives de centres sobre TFG/TFM

Parts interessades
pertinents al procés

Vicerectorat de Docència
Responsables acadèmics, tècnics i administratius dels centres
Estudiants de grau i màster universitari
AQU Catalunya (AQU)

Normativa
Directrius
Guies

Legislació universitària:
http://www.ub.edu/acad/noracad/Legislacio.html
Normativa acadèmica pels ensenyaments de la UB:
http://www.ub.edu/acad/noracad/

Responsabilitats
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Qualitat
Comissió Acadèmica del consell de Govern
(CACG)
Vicedeganats dels centres propis i adscrits
Fases principals del
procés

Responsable del procés: Elaborar el marc normatiu, supervisar el procés i garantir la implementació de les millores del procés
Col·laborar en l’elaboració i revisió de les normatives així com en la seva aprovació
Vetllar per l’execució de la normativa establerta pel centre sobre TFG/TFM, revisió i millora de la mateixa

Què

Elaboració d’un marc normatiu amb directrius
generals relatives al TFG/TFM per establir bases
comunes i garantir una actuació homogènia i coherent
a la UB
Aprovació del Marc Normatiu amb les directrius
Generals relatives al TFG/TFM

Com

Qui

En reunió ordinària

Consell de Govern a proposta de la
Comissió Acadèmica del Consell de
Govern (CACG)
Comissió de TFG/TFM
Aprova la Junta de Facultat o Comissió
Acadèmica
Valida la CACG
Centre

Amb comissions delegades de la Comissió Acadèmica de
Govern (CACG)

Elaboració i aprovació d’una normativa de centre per
desenvolupar la normativa marc i detallar
l’organització dels TFG/TFM al centre

Segons s’estableixi en el procés de TFG/TFM de cada centre

Seguiment, anàlisi i retiment de comptes sobre els
aspectes recollits a la normativa de centre de
TFG/TFM i al procés específic de TFG/TFM

Els centres fan el seguiment a través del procés de TFG/TFM
establert en el seu SAIQU. Per fer-ho, disposen de
documents guies (fitxes d’anàlisi dels TFG/TFM) elaborades
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VOAQ
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Quan/terminis
-

6 mesos a partir
de l’aprovació del
document marc
normatiu
Durant el curs
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Vetllar perquè els drets de propietat intel·lectual o de
propietat industrial dels TFM es regulin en els termes
i condicions previstos en la legislació vigent
Foment de l’ús de llicències lliures en la publicació
dels TFG/TFM per facilitar difusió i reutilització de
l’obra
Vetllar pel compliment dels estàndards internacionals
dels documents dipositats en el repositori
Resoldre incidències vinculades al plagi de TFG/TFM

per l’APQUB. El resultat del seguiment queda registrat en els
Informes de Seguiment de Centre.

VOAQ

Des del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Qualitat
(VOAQ) es fa un seguiment del ISC. Així mateix a les
sessions de les Comissions Acadèmiques de Govern
(CACG) es tracten les possibles incidències que s’hagin
produït en l’establiment de les diverses normatives.
El CRAI fa el seguiment de totes les publicacions, inclosos els
TFG i TFM

Comissió Acadèmica de Consell de
Govern (CACG)

Centre de Recursos per a l’Aprenentatge
i la Investigació (CRAI)

Anualment

Els TFG/TFM es publiquen en el Dipòsit Digital UB, dins
l’apartat “Treballs de l’Alumnat “
(http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/1201). Totes les
publicacions estan subjectes a les llicències Creative
Commons.
El CRAI vetlla per aquest compliment fent el seguiment de
tots els documents dipositats en el repositori
Des del centre s’envia la incidència al VOAQ que resolt.

CRAI

Anualment

CRAI

Anualment

VOAQ

Quan es produeixi

Informació
documentada
associada al
procés

Documentació
Normes generals reguladores dels treballs de fi de grau
Normes generals reguladores dels treballs de fi de màster universitari
Normativa específica de centre
Treball finals de grau i màster universitari
Actes de les reunions de CACG

Indicadors
associats al procés

Codi
FPTD34a
FPTD34b
FPTD34c
FPTD34d

P á g i n a 3 de 3

Ubicació
Normativa acadèmica
Normativa acadèmica
Al web de cada centre
Dipòsit Digital de la UB
Web
http://www.ub.edu/ga/comissio_academica/actes.html

Denominació
Percentatge de centres propis que tenen Normativa pròpia sobre TFG/TFM sobre el total de
centres propi de la UB
Percentatge de centres adscrits que tenen Normativa pròpia sobre TFG/TFM sobre el total de
centres adscrits de la UB
Percentatge d’estudiants que aproven el TFM respecte al total d’estudiants matriculats.
Percentatge d’estudiants amb alta qualificació (>8) respecte al total d’estudiants matriculats.
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Acceptació

* Pendent de revisió lingüística

Un cop el centre
ha lliurat l’ISC

Gestor
Gestió Acadèmica
Gestió Acadèmica
Centre
CRAI
Gestió Acadèmica
Meta (objectiu desitjat)
100%
100%
90%
50%

