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RESUM
El treball de final de grau (TFG) en el grau d’International Business (GIB) és l’últim treball que ha de
realitzar l’estudiant per a obtenir el títol en aquest grau. El TFG té com a objectiu que l’estudiant utilitze
els seus coneixements i capacitats per analitzar la realitat empresarial i elaborar diagnòstics i, si escau,
propostes prop d’aquesta mateixa realitat. Amb l’ajuda del tutor/a del TFG el/l’estudiant ha d’aprofitar els
coneixements i habilitats adquirits al llarg del grau per dotar al seu treball de contingut empíric. En
definitva, el/l´estudiant ha de demostrar que ha adquirit les capacitats i habilitats necessàries i suficients
per afrontar el repte de ser un professional en la matèria del seu grau.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
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Altres tipus de requisits
Per a poder matricular-se del TFG, lestudiant ha d´acomplir uns requisits que poden consultar-se en
https://www.uv.es/uvweb/economia/ca/estudis-grau/treball-fi-grau/treball-fi-grau1286012475274.html#Requisits%20per%20a%20matricular-se.
En l´enllaç anterior, també podrà consultar-se el nombre de crèdits que el/l´alumne ha d'haver superat
per a poder realitzar el dipòsit del TFG, entre altra informació rellevant.

COMPETÈNCIES
1314 - Grau de Negocis Internacionals/ International Business
- Desenvolupar la capacitat d'avaluació i d'anàlisi crítica de fenòmens i agents econòmics
internacionals.
- Comprendre i reflexionar sobre contextos socioeconòmics i polítics que afecten a la presa de
decisions empresarials i econòmiques en un entorn internacional.
- Agafar les oportunitats que ofereixen els processos d'investigació, desenvolupament i innovació a
nivell global.
- Desenvolupar la capacitat per a l'elaboració i defensa d'informes que contribuïsquen a la presa de
decisions d'agents públics i privats.
- Dissenyar un projecte amb una estructura coherent.
- Organitzar, ordenar la informació i desenvolupar un informe coherent.
- Localitzar la informació necessària per a la resolució del projecte.
- Traure conclusions i realitzar aportacions pròpies a partir de l'anàlisi desenvolupada.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Aprendre a dissenyar i estructurar un projecte.
Aprendre a planificar l’elaboració d’un projecte.
Aprendre a localitzar, manejar i analitzar informació.
Aplicar els coneixements adquirits al llarg de la titulació.
Raonar i obtenir conclusions de la informació obtinguda i de l’anàlisi elaborada.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Projecte
El projecte ha destar relacionat amb problemàtiques pròpies de la direcció i administració dempreses
internacionals en qualsevol dels seus àmbits funcionals i/o nivells organitzatius, amb lentorn
socioeconòmic internacional en el qual operen les empreses, o bé amb el plantejament duna qüestió
teòrica rellevant per a la internacionalització. En tot cas, el treball ha destar fonamentat teòricament i
contenir aplicacions pràctiques amb implicacions de tipus pràctic o acadèmic.
Per a consultar l'estructura que cal tenir el TFG i altres qüestions de format, vegeu la guia genèrica (per
a tots els graus) del TFG corresponent al curs acadèmic 2019-2020.
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2. Valoració personal del grau
Lestudiant ha de fer una valoració del grau en International Business: el que ha suposat per a ell a nivell
formatiu, els aspectes millorables i els aspectes positius. Aquesta valoració ha de fer-se amb ànim
constructiu i no sadmet un llenguatge inadequat ni pejoratiu. Lextensió màxima és de 400 paraules.

3. Curriculum Vitae
Breu CV en el qual sespecifique la qualificació mitjana dels crèdits superats, el nivell didiomes
acreditats, les estades acadèmiques a lestranger i lexperiència professional.

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

Hores

TOTAL

150.00
150.00

% Presencial
100
0

METODOLOGIA DOCENT
Els/les tutors/es han d’orientar els estudiants en la realització d’un esquema/guió/índex del treball i una
planificació o cronograma de les diferents fases de desenvolupament d’aquest. A més, són
responsables de guiar-los en l’elaboració del TFG, vetlar pel compliment dels objectius previstos en la
guia docent i procedir a avaluar-los.
L’estudiant ha d’acudir a les tutories que establisca el/la tutor/a del treball. Per a obtenir el vistiplau del
tutor/a i ser avaluat del TFG és imprescindible haver assistit com a mínim a tres tutories de supervisió
amb el tutor acadèmic i haver lliurat el 70% del text quatre setmanes abans del termini límit de dipòsit
del TFG en cada convocatòria. Si l’estudiant es troba d’estada fora de València, o la realització de les
pràctiques li impedeix assistir en horari de tutories del professor, entre tots dos poden establir un altre
mitjà de contacte. En aquestes reunions, el professor-tutor ha de guiar l’estudiant en la realització del
TFG, proporcionar bibliografia específica que facilite la labor de documentació de l’estudiant si escau i
discutir amb ell/ella els resultats i conclusions obtingudes.
Almenys una setmana abans del termini oficial de dipòsit del TFG, l’estudiant ha de lliurar personalment
o per correu un esborrany complet del seu TFG al seu tutor/a. Després de la conformitat d’aquest/a,
l’estudiant ha de dipositar el TFG en l’aplicació disposada per a tal fi a la seu electrònica de la
Universitat de València (entreu.uv.es). Al començament del semestre és obligació de l’alumne posar-se
en contacte amb el seu professor tutor, si aquest no ho haguera fet amb anterioritat.
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AVALUACIÓ
Vegeu la guia genèrica de TFG de la Facultat d´Economia corresponent al curs acadèmic 2019-2020
per a consultar els detalls relacionats amb el procediment de depòsit del TFG, la convocatòria
avançada, la sol.licitud de tribunal per a la seua defensa, així com el desenvolupament dels aspectes
que s´exposen a continuació i que es tindran en compte en l'avaluació,
BLOC 1. PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ. Pes 20%. Cronograma, contingut, planificació.
BLOC 2. ASPECTES FORMALS. Pes 20%. Estructura, formats, interès.
BLOC 3. COMPETÈNCIES ADQUIRIDES. Pes 30%.
BLOC 4. INDICIS. Pes 30%. Qualitat, estil, metodologia.

REFERÈNCIES
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