NORMATIVA DE L’ASSIGNATURA TREBALL DE FI DE GRAU DE FILOSOFIA
ACORD DE LA COMISSIÓ ACADÈMICA I DE PROFESSORAT DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA
DE 24 DE GENER DE 2012, MODIFICAT L’1 DE JULIOL DE 2015

D’acord amb el que estableixen les Normes generals reguladores dels treballs de fi de grau
de la Universitat de Barcelona, aprovades per la CACG de 29 de març de 2011 i pel Consell
de Govern de 7 de juny de 2011, la Comissió Acadèmica i de Professorat de la Facultat de
Filosofia de la UB estableix la Normativa per al Treball de Fi de Grau de Filosofia següent.
1. Definició i objectius
D’acord amb el Pla d’estudis del grau de Filosofia vigent, Treball de Fi de Grau (d’ara
endavant TFG) és una assignatura obligatòria de 6 crèdits que es cursa preferentment en el
segon semestre del quart curs de l’ensenyament.
L’assignatura TFG s’entén com una matèria orientada a l’avaluació integrada de
competències específiques i transversals associades al títol de grau. L’objectiu de
l’assignatura és confirmar que l’estudiant ha adquirit un grau de profunditat determinat en el
coneixement dels continguts formatius, i també les aptituds i les destreses necessàries per
obtenir el títol de grau.
L’assignatura TFG es duu a terme sota la supervisió d’un tutor o tutora que orienta
l’estudiant sobre qüestions temàtiques, formals i metodològiques. L’assignatura TFG està
sotmesa a les mateixes normes i regulacions generals que s’apliquen a les altres
assignatures, llevat d’allò que s’especifica en aquesta normativa.

2. Comissió de Treball de Fi de Grau
2.1 El Consell d’Estudis de la Facultat és el responsable de vetllar per l’organització i pel
compliment de la present normativa.
2.2 El Consell d’Estudis nomenarà una Comissió de TFG que estarà integrada pels
professors que tinguin encàrrec docent a l’assignatura.
2.3 El Consell d’Estudis nomenarà un coordinador entre els membres de la Comissió de
TFG.
2.4 Són funcions del coordinador del TFG:
a. Elaborar el pla docent de l’assignatura TFG.
b. Organitzar el procés d’assignació dels estudiants als grups de TFG.
c. Resoldre les incidències ordinàries que es puguin produir durant tot el procés de
desenvolupament dels TFG i, si escau, traslladar-ne les incidències a la Comissió de TFG
perquè les resolgui.
d. Vetllar perquè no hi hagi desviacions significatives en la distribució de les
qualificacions de l’assignatura que indiquin falta d’equitat en l’aplicació dels criteris
d’avaluació.
e. Totes aquelles altres funcions que la Comissió de TFG i la Comissió Acadèmica de
la Facultat li deleguin.

2.5 Les funcions de la Comissió de TFG són les següents:
a. Aprovar les propostes temàtiques de TFG.
b. Fixar i determinar els criteris generals que ha de contenir el pla docent del TFG.
c. Elaborar i aprovar els documents d’avaluació que han de fer els tutors dels TFG
per cada un dels estudiants tutoritzats.
d. Donar el vistiplau al pla docent de l’assignatura.
e. Concretar els períodes d’avaluació i qualificació dels TFG.

3. Encàrrec docent
Els departaments, escoltada la Comissió de TFG i atenent l’especificitat didàctica d’aquesta
assignatura, nomenaran els professors-tutors corresponents.
Els encàrrecs docents de professors-tutors s’assignaran de manera que, al llarg dels anys,
hi hagi una distribució equitativa entre els tres departaments de la Facultat. Les assignacions
es faran de tal manera que la diferència entre el nombre total d’encàrrecs docents que al
llarg dels anys hagin tingut dos departaments (comptant des del curs en què es va començar
a fer l’assignatura) no sigui en cap moment superior a un. Els professors-tutors hauran de
ser professors doctors que imparteixin docència en el grau.

4. Matriculació
L’estudiant ha de cursar l’assignatura TFG quan es troba en la fase final del pla d’estudis;
s’hi podrà matricular, per tant, quan es matriculi de tots els crèdits que li quedin per obtenir el
títol.
5. Assignació de grups
Quan s’hagi acabat el període ordinari de matrícula, el coordinador de l’assignatura TFG
iniciarà el procés de distribució dels alumnes matriculats en grups, que es procurarà que
tinguin un mínim de 12 estudiants i un màxim de 15. Aquesta distribució es farà segons les
preferències dels alumnes, tenint present la nota mitjana de l’expedient acadèmic.

6. Elecció de matèries
L’alumne tindrà com a tutor el professor assignat. En començar el semestre, cada tutor
reunirà els estudiants assignats, els lliurarà el programa de l’assignatura i els orientarà sobre
les seves característiques, les tutories individuals i col·lectives i el sistema d’avaluació;
també assignarà a cada alumne la tasca a fer.
7. Avaluació
L’assignatura TFG serà avaluada pel professor-tutor sobre la base de l’assoliment de les
competències transversals de la Universitat de Barcelona i de les competències pròpies del
grau de Filosofia. Els professors-tutors de l’assignatura TFG en seran els únics avaluadors.
Disposició addicional
Aquesta Normativa entra en vigor el curs 2014-2015.

