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RESUM
El Treball Fi de Màster representa la culminació del procés ensenyament- aprenentatge del Màster,
havent de realitzar-se en el curs en el qual s'haja formalitzat la matricula.
La CCA del Màster serà la responsable que cada estudiant tinga assignat un tema, uns objectius i un
professor encarregat d'orientar i supervisar la realització del Treball.

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 la defensa del Treball Fi de Màster, l'estudiant haurà d'haver superat prèviament la resta dels
mòduls del Màster, a excepció del mòdul de Pràctiques Externes.
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COMPETÈNCIES
2171 - M.U. en Ciències Actuarials i Financeres
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seua àrea d´estudi.
- 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.
- 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.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Capacitats i/o competències per a:
1. Desenvolupar i aplicar els continguts estudiats durant el Màster en un treball individual d'investigació
teòrica o aplicada.
2. Aplicar les modernes tecnologies de les TICS.
3. Elaborar un document en el qual es realitze una valoració crítica de les fonts d'informació,
s'estructuren i descriguen adequadament les etapes i continguts del treball i es presenten els resultats
de forma rigorosa i professional.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. El Treball de Final de Màster
L'objectiu del treball fi de màster podrà ser una investigació teòrica o estar basat en la pràctiques
externes realitzades.
En el cas de ser una investigació teòrica haurà de fer-se especial referència a la literatura existent, les
metodologies a utilitzar en la investigació amb els seus avantatges i inconvenients, les aportacions
realitzades i les conclusions del treball.
En el cas de versar en tot o en part sobre les pràctiques externes s'haurà d'aportar alguna solució per a
millorar l'activitat desenvolupada en el seu moment.
En qualsevol cas, el treball fi de màster haurà de reflectir una aportació original i no ser una mera
descripció de les activitats realitzades o una recopilació de la bibliografia existent.
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VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Treball final de grau/màster
Seguiment i tutorització del Treball Fi de Màster
Presentació i defensa del Treball Fi de Màster
Realització del Treball Fi de Màster
TOTAL

Hores
3,00
2,00
145,00
150,00

% Presencial
100
100
100
0

METODOLOGIA DOCENT
Supervisió del treball de l'estudiant mitjançant tutorització.

AVALUACIÓ
El treball final de Màster s'avaluarà per un tribunal que tindrà en compte tant l'estructura,
desenvolupament i conclusions com l'exposició i defensa d'aquest.

REFERÈNCIES
Bàsiques
- Guía Académica en el Aula Virtual.

ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
La tutorització del Treball de Fi de Màster en el curs acadèmic 2021-2022 està programada per a
desenvolupar-se preferentment en modalitat telemàtica (videoconferències, correu electrònic, etc.).
Per la seua part, l'acte de defensa i avaluació per tribunals del Treball de Fi de Màster està previst que
es realitze en manera presencial. Si per causes justificades i sobrevingudes no poguera dur-se a terme
segons el que es preveu, es comunicarà a través de l'Aula Virtual de l'assignatura informació més
específica i detallada sobre els canvis que fóra oportú realitzar, detallant si l'acte es desenvoluparà en
manera semipresencial o telemàtica.
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