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RESUM
El TFG és un treball autònom, individual i original que cada estudiant ha de fer sota la supervisió d’un
tutor o tutora. Ha de versar sobre un aspecte relacionat amb la Criminologia.
El TFG pot consistir en un treball d’investigació o pot tindre una vessant més pràctica o professional,
afrontant l’estudi en profunditat d’un supòsit pràctic determinat. En aquest segon cas pot estar vinculat a
les activitats desenrotllades en l’assignatura de pràctiques externes, sempre que s’adapte a la temàtica
oferida pel Departament al que pertany el tutor o tutora de TFG al que s’assigna l’alumne.

CONEIXEMENTS PREVIS
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Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Segons el Verifica de la Titulació Grau en Criminologia, per a la presentació del TFG será necessari
haver superat totes les assignatures dels tres primers cursos del Grau i haver-se matriculat de totes les
assignatures de quart.

COMPETÈNCIES
1302 - Grau de Criminologia
- Saber utilitzar un llenguatge tècnic que permeta expressar els conceptes correctament i des d'una
perspectiva de gènere.
- Saber fer ús del mètode científic tant en els àmbits bàsics com aplicats.
- Saber aplicar tècniques i procediments per a la resolució de problemes i la presa de decisions.
- Saber argumentar i expressar-se d'una manera coherent i intel·ligible de forma oral i escrita.
- Saber utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació en el maneig de dades.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Després d'haver superat l'assignatura l'estudiant ha de:
- Ser capaç de descriure amb claredat els objectius proposats i assolits en el treball;
- Saber relacionar els estudis cursats amb les activitats professionals.
- Saber utilitzar els recursos adequats per a l'elaboració del treball.
- Saber aplicar els coneixements adquirits en la titulació a l'experiència professional.
- Ser capaç de sintetitzar i destacar els aspectes més importants del treball realitzat.
- Saber aplicar el mètode científic.
- Saber argumentar amb coherència i de manera crítica, conclusiva i persuasiva.
- Ser capaç de comunicar oralment i transmetre amb claredat el mètode utilitzat i els resultats
obtinguts.
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DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Treball de Fi de Grau de caràcter investigador
En cas que el TFG consistisca en una investigació, haurà de contenir, al menys, els següents elements:
-Delimitació de lobjecte destudi (justificació i interès del tema, objectius).
-Metodologia i tècniques dinvestigació adequades.
-Revisió bibliogràfica i de lestat de la qüestió al de la matèria investigada.
-Recerca de dades per al treball de camp.
-Aportacions i conclusions assolides i propostes, si escau.

2. Treball de Fi de Grau de vessant pràctica.
En cas que el TFG tinga una vessant més pràctica o daplicació professional, haurà de contenir els
següents elements:
-Descripció del supòsit de fet.
-Exposició dalternatives plantejades.
-Valoració i fonamentació de les escollides.
-Conclusions assolides i propostes de solució.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Treball final de grau/màster
Lectures de material complementari
Elaboració d'un projecte final d'estudis

Hores

TOTAL

50,00
80,00
130,00

% Presencial
100
0
0

METODOLOGIA DOCENT
La direcció del Treball de Fi de Grau per part del tutor impicarà introduir a l'alumne en les tècniques de
investigació o, en el seu cas, en les d'elaboració d'un informe o dictamen tècnic sobre un suposit pràctic.
A tal efecte, es posaran en pràctica les eines de recerca d'informació i bibliografía sobre el tema
proposat, de tractament i cita de l'informació obtinguda i de redacció i defensa del treball, incentivant la
realització de plantetjaments de vessant crítica i innovadora per part de l'alumne, en la mesura en que
ho permeta el tema escollit.
El seguiment de la fase de preparació y d'elaboració del treball es durà a termini mitjançant la realització
de tutories peròdiques. En cas que es desenrotlle un treball de camp, es posarà en funcionament algun
sistema de registre i ordenació de línformació i la documentació obtinguda, com ara el portfolio.
Finalment el professor revisarà el treball escrit realitzat, fins que aquest estiga, al seu judici en les
condicions necessàries de qualitat per a ser presentat.
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AVALUACIÓ
El treball haurà de ser presentat `de conformitat amb el que estableixen les Instruccions per a
l’elaboració, presentació i avaluació del TFG en la titulació de Grau en Criminologia. En cas que
s’admeta el dipòsit del TFG, l’alumne el defensarà oralment davant el seu tutor o tutora, de la forma i a
les dates fixades de conformitat amb les dites Instruccions. El professor comprovarà l’originalitat del
TFG, tenint al seu abast els sistemes electrònics de control de plagi habilitats per la Universitat de
València. La constatació del plagi total o parcial serà motiu suficient per a justificar el suspens en
l’assignatura de TFG.
En cas que el treball haja rebut la qualificació d’excel·lent i el tutor considere que pot optar a l’obtenció
de matrícula d’honor, per ser d’especial qualitat i rigor, sotmetrà la seua valoració a l’examen del
Tribunal de TFG, nomenat per la Comissió de TFG.
Per a calcular la qualificació del TFG el tutor o tutora i, en el seu cas, el Tribunal hauran d’ajustar-se als
següents percentatges:
A) Assistència a tutories 20%. Dintre d’aquesta primera part, s’haurà d’avaluar, almenys, els següents
aspectes: La recerca de materials, el treball de camp realitzat i la presentació d’informes i esborranys.
B) Realització del treball i exposició oral: 80%. En aquest apartat s’haurà de tindre en consideració,
entre d’altres, els següents criteris:
- La correcció de l’estructura i claredat en la redacció de l’exercici.
- L’originalitat en el plantejament i resultats.
- L’adequada metodologia i tècniques d’investigació (en el treball d’investigació) o tècniques d’anàlisi (en
el treball de vessant pràctica).
- La suficiència en la recerca de dades e informació.
- La correcta utilització de les eines d’investigació (en el treball d’investigació).
- La claredat i la coherència de l’exposició oral.

REFERÈNCIES
Bàsiques
- Les referències bibliogràfiques o documentals s'indicaran al alumne per parrt del profeessor
encarregat de la direció del treball.
- Instruccions per a lelaboració, presentació i avaluació del TFG en la titulació de Grau en Criminologia
( h t t p : / / w w w . u v . e s / d r e t w e b / J o r d i / P D F % 2 0 %20Instruccions%20fi%20de%20grau/Instruccions%20TFG.%20Grau%20en%20Criminologia.pdf)
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