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RESUM
La finalitat del Treball de Fi de Màster en el marc de l'itinerari curricular del curs Màster en Drets
Humans, Democràcia i Justícia Internacional és la de permetre a l'alumne que seguix el curs el
desenrotllar un primer treball d'investigació orientat a posar en pràctica les indicacions metodològiques i
els continguts i coneixements que ha adquirit al llarg dels estudis desenrotllats. Per a això, haurà
d'elaborar i defendre públicament, davant d'un tribunal, un treball original d'investigació.

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
No es requerixen
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COMPETÈNCIES
2025 - M.U. Drets Humans, Democràcia i Justícia Internac. 09-V.1
- Capacitat d'exposar en públic.
- Capacitat d'argumentar i desenvolupar un treball d'investigació.
- Capacitat de realitzar informes.
- Capacitats investigadores (ús de recursos i tècniques pròpies del mètode científic).

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
- Capacitat per a determinar un interés preferent per una matèria concreta dins de les pròpies del màster
i per a plantejar una hipòtesi de treball entorn d'ella.
- Exercici del raonament lògic crític i de les capacitats d'anàlisi i de síntesi.
- Treballar sobre un tema d'acord amb les exigències del mètode científic propi de la investigació en
ciències socials.
- Aplicar la metodologia adequada durant la realització del treball.
- Capacitat de donar respostes a les exigències i problemes que plantege el treball.
- Capacitat per a expressar i defendre oralment la metodologia, els continguts i els resultats i
conclusions del treball realitzat.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. NO HAY TEMARIO ESPECIFICO

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Treball final de grau/màster

Hores

TOTAL

0,00
0,00

% Presencial
100
100

METODOLOGIA DOCENT
Els alumnes realitzaran el Treball Fi de Màster preferentment durant el curs en què hagen formalitzat la
matrícula de l'assignatura. En tot cas, es respectaran els terminis i termes establits per la Universitat de
València en la normativa de desplegament dels treballs de Fi de Màster (l'actual, aprovada pel Consell
de Govern de la Universitat el 6 de maig de 2009, ACGUV 98/2009) .
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A este respecte, la Comissió de Coordinació Acadèmica del Títol de Màster farà pública, al principi del
curs, una llista amb els temes i objectius disponibles per al Treball Fi de Màster, junt amb els professors
tutors disponibles assignats a cada un dels temes. La dita llesta es penjara en el tauler d'anuncis del
Departament responsable acadèmic del títol (Institut de Drets Humans) , així com en la pàgina web del
Màster.
Una vegada transcorregut el període de matrícula, el coordinador de la titulació i el professor
responsable de l'assignatura Treball Fi de Màster mantindran una reunió amb els alumnes matriculats a
fi d'explicar-los el sistema d'elecció del treball i motivar-los a triar entre els temes proposats dins d'un
termini raonable, tenint en compte els terminis i termes establits en la normativa de la Universitat de
València. En tot cas, tots els alumnes hauran d'haver triat el tema sobre el qual hauran de desenrotllar el
treball Fi de Màster abans del 31 de desembre d'eixe any. L'elecció d'un tema comportarà així mateix la
del professor tutor assignat a ell, llevat que per l'alumne es justifique la designació d'un diferent d'entre
els professors doctors autoritzats per la normativa de la Universitat de València.
La Comissió de Coordinació Acadèmica respectarà, en la mesura que siga possible, la iniciativa i
preferències dels alumnes, sempre d'acord amb les possibilitats docents i interessos investigadors dels
professors tutors. Els criteris d'adjudicació podran tindre també en compte el rendiment acadèmic dels
alumnes.
El Treball Fi de Màster tindrà una extensió compresa entre les 60 pàgines (mínim) i les 100 (màxim) , de
2.000 caràcters (amb espais) per pàgina. El text serà a doble espai, la impressió per les dos cares
(anvers i revers) i el tipus de lletra "Times New Roman 12 pp". Podrà ser redactat en qualsevol dels
idiomes oficials de la Universitat de València - Estudi General (castellà i valencià o català) o en anglés.
Les còpies s'entregaran degudament enquadernades amb tapa de cartó roig. En la portada del treball
han de figurar les dades següents: Universitat de València, Facultat de Dret, Màster en Drets Humans,
Democràcia i Justícia Internacional, títol del treball, nom de l'autor i del tutor i data.
En el contingut del treball es consignaran preferentment els objectius de la investigació, la seua
fonamentació teòrica i la metodologia utilitzada. Hi haurà també un índex general, una introducció i un
apartat de conclusions; després d'este, figuraran les fonts i recursos empleats i la bibliografia, i, si és el
cas, els apèndixs que s'estimen precisos.

AVALUACIÓ
Per a poder ser avaluat, l'alumne haurà de depositar en la secretaria de la Facultat de Dret, Òrgan
Responsable del Màster, tres exemplars impresos de la memòria del Treball de Fi de Màster, una per a
cada un dels membres del tribunal, i una versió en format digital (suport CD o DVD) , que haurà de
contindre tota la informació justificativa del treball, així com la memòria completa, i que quedarà així
mateix en depòsit en la secretaria de la Facultat de Dret. El depòsit haurà de realitzar-se amb una
antelació mínima de 15 dies naturals a la data prevista per a la defensa. Quant a les convocatòries,
períodes, terminis i termes de la dita defensa, caldrà ajustar-se al que disposa la normativa de la
Universitat de València.
41088 Treball fi de màster

3

Guia Docent
41088 Treball fi de màster

Una vegada depositat el treball, s'assenyalaran la data i l'hora de la defensa del treball de Fi de Màster
en la pàgina web del curs màster, amb una antelació mínima d'una setmana.
La defensa del treball consistirà en una exposició pública per mitjà de la qual l'alumne presentarà de
forma oral, i durant un temps màxim de 15 minuts, el contingut del Treball Fi de Màster i exposarà les
principals conclusions obtingudes. Posteriorment, mantindrà un debat amb els membres del tribunal. El
professor tutor del treball haurà d'estar present en l'acte de defensa i tindrà dret de veu per a intervindre,
si ho desitja, en el debat posterior a la presentació oral.
Puntuació:
El tribunal junt amb el tutor o tutora qualificaran el Treball Fi de Màster tenint en compte la seua qualitat,
desenrotllament i conclusions; l'exposició oral del mateix i el resultat del debat posterior a l'exposició.
Acabat l'acte de defensa del Treball Fi de Màster, el tribunal procedirà a la seua qualificació, que
consistirà en una puntuació compresa entre 0,0 i 10,0. Acordada la dita qualificació definitiva, es
consignarà en l'acta corresponent.
Els alumnes que es troben fora d'Espanya podran defendre el treball a través d'una connexió per
internet que incloga senyals d'àudio i de vídeo, utilitzant algun dels servicis de videoconferència propis
de la Universitat o algun altre compatible.

REFERÈNCIES
Bàsiques
- Bell, J., Cómo hacer tu primer trabajo de investigación: guía para investigadores en educación y
ciencias sociales, Barcelona, Gedisa, 2002.
Blaxter, L., Cómo se hace una investigación, Barcelona, Gedisa, 2002.
Hughes, Ch.; Tight, M., Cómo se investiga, Barcelona, Graó, 2008.
Booth,W.C.,Cómo convertirse en un hábil investigador, Barcelona, Gedisa, 2001.
Ceballos Atienza, R.,Manual de procedimientos y metodología de trabajo para tesinas en máster y
expertos, Jaén, Formación Alcalá, 2007.
Colobrans,J., El doctorando organizado: la gestión del conocimiento aplicada a la investigación,
Zaragoza, Mira Editores, 2001.
Coromina i Pou, E.; Casacuberta i Fitó, X.; Quintana i Serra, D., El trabajo de investigación: el
proceso de elaboración, la memoria escrita, la exposición oral y los recursos, Barcelona, Octaedro,
2002.
Creme, Ph.; Lea, M. R, Escribir en la universidad, Barcelona, Gedisa, 2000.
Eco, U., Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura,
Barcelona, Gedisa, 2003.
Fuentes i Pujol, M. E., Documentación científica e información: metodología del trabajo intelectual y
científico, Barcelona, PPU, 1993.
García Roldán, J. L., Cómo elaborar un proyecto de investigación, Alicante, Universidad de AlicanteServicio de Publicaciones, 2003.
González Prados, J. F., Mi proyecto de trabajo de ciencias sociales, Almería, Tutorial Formación,
2009.
Harvey, G., Cómo se citan las fuentes: guía rápida para estudiantes, Madrid, Nuer, 2001
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- Icart Isern, M. T.; Fuentelsaz Gallego, C.; Pulpón Segura, A. M., Elaboración y presentación de un
proyecto de investigación y de una tesina, Barcelona, Universitat de Barcelona-Publicacions i
edicions, 2000.
Jerónimo Sánchez Beato, E., Metodología de la investigación documental: técnicas para la
elaboración de una tesis doctoral en derecho, Málaga, Ayuntamiento de Málaga, 2006.
Losa Iglesias, M. E.; Salvadores Fuentes, P.; Becerro de Bengoa Vallejo, R., El trabajo de
investigación: guía didáctica de metodología de la investigación, Madrid, CERSA, 2007.
Novoa Gómez, Mª. A., Etapas en la realización de un trabajo científico, Santiago de Compostela,
Andavira, 2000.
Orna, E.; Stevens, G., Cómo usar la información en trabajos de investigación, Barcelona, Gedisa,
2001.
Paun, S., Manual práctico de investigación literaria. Cómo preparar informes, trabajos de
investigación, tesis y tesinas, Madrid, Castalia, 2003.
Rigo i Arnavat, A.; Genescà i Dueñas, G., Cómo presentar una tesis y trabajos de investigación,
Barcelona, Octaedro, 2002.
Sierra Bravo, R., Tesis doctorales y trabajos de investigación científica, Madrid, Thomson-Paraninfo,
2007.
Tolchinsky Landsman, L.; Rubio, Mª. J.; Escofet Roig, A., Tesis, tesinas y otras tesituras: de la
pregunta de investigación a la defensa de la tesis, Barcelona, Universitat de Barcelona-Publicacions i
edicions, 2003.
Vasilachis de Gialdino, I., Estrategias de investigación cualitativa, Barcelona, Gedisa, 2006.
- Walker, M., Cómo escribir trabajos de investigación, Barcelona, Gedisa, 2000.

Complementàries
- El estudiante hará uso de las fuentes bibliográficas y documentales, recursos digitales y otros
recursos (audiovisuales, etc.) manejados en las materias del máster relacionados con el tema
propuesto en el trabajo de Final de Máster, así como de aquellos que le sean indicados por su
profesor tutor del trabajo y de los que tenga necesidad de consultar según avance el desarrollo del
trabajo.

ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
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