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RESUM
El Treball Final de Grau és una assignatura de 12 crèdits ECTS del sisè curs del PDG Farmàcia-Nutrició
Humana i Dietètica (PDG Farmàcia-NHD).
El Treball de Final de Grau (TFG) consistirà en el desenvolupament autònom per part de l'estudiant d'un
projecte sota la direcció d'un professor tutor, la realització del qual té la finalitat d'afavorir que l'estudiant
integre els continguts formatius rebuts durant els seus estudis i assegurar l'adquisició de les
competències associades a la titulació.
El TFG podrà ser de caràcter experimental o bibliogràfic i haurà d'abordar aspectes de la titulació de
Farmàcia i de la titulació de Nutrició Humana i Dietètica.
El treball fi de grau ha de ser elaborat de forma individual per cada estudiant (la titularitat dels drets de
propietat intel·lectual dels treballs Fi de Grau corresponen a l'estudiant que l'ha realitzat i al tutor, en coautoría, d'acord a les disposicions de la llei de propietat intel·lectual de 1996 amb modificacions del
2003, en els seus articles 7 i 8)
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CONEIXEMENTS PREVIS
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
Per a poder matricular-se del Treball Final de Grau, l'estudiant ha de tenir superats almenys 300 crèdits
ECTS.
Per a la presentació del Treball Final de Grau es requerirà haver superat totes les assignatures que
integren el pla d'estudis del PDG.

COMPETÈNCIES
RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Saber elaborar una memòria escrita del projecte desenvolupat atenent les normes elaborades pel
Centre.
Saber presentar i defensar davant un tribunal universitari un projecte fi de grau que siga el resultat de la
integració dels continguts formatius rebuts i les competències treballades en les diferents assignatures
del PDG.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Treball fi de grau
El contingut del Treball fi de Grau podrà correspondre a un els següents tipus:
- Treballs experimentals relacionats amb les dues titulacions, que podran desenvolupar-se en els
departaments, laboratoris, centres de recerca i afins.
- Treballs de revisió i recerca bibliogràfica centrats en diferents temes relacionats amb les dues
titulacions.
- Treballs coordinats amb les practiques externes.
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VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Treball final de grau/màster
Seguiment i tutorització del Treball Fi de Grau
Presentació i defensa del Treball Fi de Grau
Realització del Treball Fi de Grau

Hores

TOTAL

10.00
25.00
265.00
300.00

% Presencial
100
100
4
0

METODOLOGIA DOCENT
El TFG ha de ser elaborat de forma individual per cada estudiant.
L'estudiant disposarà de tutories individuals. A través de les quals el tutor/tutors orientaran en la selecció
i enfocament del tema de treball, maneig de la bibliografía i mètodes de treball més útils per a la
realització del projecte, resoldran els dubtes que plantege l'alumne i faran un seguiment de la seva
activitat.

AVALUACIÓ
La memòria del Treball Fi de Grau a presentar per cada estudiant constarà com a mínim de:carátula
(amb el títol, nom de l'estudiant, nom del tutor, data de presentación), resum en anglès (300 paraules
com a màxim), índex (general, abreviatures, taules i figures), introducció i antecedents del tema,
objectius, metodologia de realització, resultats, discussió, conclusions i bibliografia i tindrà una extensió
mínima de 30 pàgines numerades, escrites en lletra Times New Roman o similar, de 12 punts, a 1,5
espais d'interlineat, en fulles Din-A4 de 2.5 cm de marge en els 4 costats.
El TFG es lliurarà enquadernat (no grapat) pel costat llarg. Podrà estar escrit en qualsevol de les
llengües oficials de la Universitat o en anglès. En aquest últim cas ha de contenir un resum en castellà o
en valencià.
El/la estudiant haurà de presentar tres exemplars impresos de la memòria final i una còpia digital
correctament identificada en la Secretaria de la Facultat. No es podrà procedir a l'emissió del Títol
corresponent fins que es comprove la integritat de la còpia digital.
El Treball fi de Grau serà avaluat per una comissió nomenada a aquest efecte per la Comissió
de TFG per a cada curs acadèmic. La defensa del Treball Fi de Grau serà realitzada per els/les
estudiants i serà pública. El/la estudiant disposarà d'un màxim de 15 minuts per a exposar el seu treball i
la Comissió debatrà amb ell/ella durant un màxim de 15 minuts al voltant del treball.
La qualificació serà el resultat de l'informe del tutor o tutora (30%) i l'avaluació de la Comissió (70%).
L'avaluació tindrà en consideració: la qualitat científica; la claredat expositiva, tant escrita com oral i la
capacitat de debat i defensa de la memòria. L'avaluació de la Comissió serà la mitjana de les
avaluacions dels membres de la comissió.
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Les normes per a l'elaboració de la memòria, els criteris de valoració de la comissió d'avaluació i els
documents per a la valoració del tutor i convocatòries per a la presentació es poden consultar en la
pàgina web del PDG apartat TFG.

REFERÈNCIES
Bàsiques
- - Reglament Treball Fi de Grau de la UV: ACGUV 299/2011
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