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RESUM
Realització d'un Treball Fi de Màster amb orientació professional o investigadora.

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

COMPETÈNCIES
2128 - M.U. en Dret de l´ Empr. Asses. Mercant., Lab. Fiscal 12-V.3
- Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular
judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que
les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
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- Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant
d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
- Ser capaços d'obtenir i de seleccionar la informació i les fonts rellevants per a la resolució de
problemes, elaboració d'estratègies i assessorament.
- Participar en debats i discussions, dirigir-los i coordinar-los i ser capaços de resumir i extreure'n les
conclusions més rellevants i acceptades per la majoria.
- Utilitzar les diferents tècniques d'exposició-oral, escrita, presentacions, panells, etc-per comunicar els
seus coneixements, propostes i posicions.
- Projectar sobre problemes concrets els seus coneixements i saber resumir i extractar els arguments i
les conclusions més rellevants per a la seva resolució.
- Conèixer i utilitzar amb fluïdesa els blocs normatius reguladors de l'empresa i les categories, normes
i tràmits jurídics, així com els pronunciaments judicials més significatius.
- Identificar l'empresa com a centre d'imputació normatiu, com a patrimoni separat nucleador de drets i
deures, i també com a col.laborador a fins generals de l'ordenament..

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
En el treball fi de màster amb orientació professional:
Estar en situació, com a professional de l'assessorament empresarial, d'efectuar un assessorament
integral o específic sobre algun aspecte que se li exigisca. No sols des de l'òptica teòrica del marc
normatiu i les solucions jurídiques oportunes, sinó de desenvolupar per si mateix i de gestionar
les solucions més apropiades.
En el treball fi de màster amb orientació investigadora:
Adquirir les competències i habilitats per a la investigació, mitjançant un primer treball que reunisca tots
els requisits i les exigències per a ser considerat pròpiament una investigació. Tant per la seua
metodologia com pel contingut, de manera que supose una aportació original a l'àmbit del saber en què
s'ha desenvolupat la investigació.
Competència que adquireix l'estudiant en cursar aquesta matèria:
Ser capaços de seleccionar i utilitzar d'un mètode científic adequat a la hipòtesi de treball, descrivint
objecte, hipòtesis bàsiques i verificació i capacitat per a desenvolupar i argumentar una investigació en
ciències jurídiques i socials.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. TFM amb orientació professional
Segons llistat de temes suggerits a títol orientatiu per la Comissió Acadèmica del Màster atesa
l'actualitat dels problemes i als criteris formatius i d'especialitat del Màster.

2. TFM amb orientació investigadora
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En el treball fi de màster amb orientació investigadora, es tractarà d'una investigació especialitzada en
qualsevol de les disciplines amb docència
en el Màster, de comú acord entre director o directora i estudiant i ratificat per la Comissió Acadèmica
del Màster.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Treball final de grau/màster

Hores
TOTAL

% Presencial
100

0,00

METODOLOGIA DOCENT
MD7 - Les pròpies d'una tasca de direcció, abastant, en el seu cas, la consulta d'antecedents,
l'assistència a sessions públiques
d'òrgans judicials, administratius o de mediació i negociació en què s'aborden problemes a tractar per
l'estudiant en el seu
treball.

AVALUACIÓ
L'avaluació del treball fi de màster s'efectuarà conforme a la Normativa de desenvolupament del Treball
Fi de Màster aprovada pel Consell de Govern de la Universitat i les instruccions que dicte la Comissió
Acadèmica del Màster.

REFERÈNCIES
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