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RESUM

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
2203 - M.U. en Política Econòmica i Economia Pública
- 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.
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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.
- Capacitat per a preparar, redactar i exposar en públic informes i projectes sobre política econòmica i
economia pública de manera clara i coherent, defendre'ls amb rigor i tolerància i respondre
satisfactòriament a crítiques sobre els mateixos.
- Desenvolupar la capacitat crítica, impulsar la inquietud i l'interés investigador; buscar, ordenar,
analitzar i sintetitzar la informació econòmica, seleccionant aquella que resulta pertinent per a la
presa de decisions en política econòmica.
- Desenvolupar la capacitat de treball en equip, coordinació de tasques, lideratge i compromís amb el
grup en l'exercici d'activitats d'anàlisi dels problemes econòmics i les seues solucions.
- Prendre decisions tant individuals com col·lectives en la seua labor professional i/o investigadora
relacionada amb la resolució de problemes propis de la política econòmica i l'economia pública.
- Integrar les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en la seua labor professional i/o
investigadora relacionada amb l'anàlisi de la intervenció de l'estat en l'economia.
- Saber com projectar sobre problemes concrets els seus coneixements i saber resumir i extractar els
arguments i les conclusions més rellevants per a la seua resolució.
- Planificar adequadament un treball d'investigació d'economia.
- Aplicar les tècniques i metodologia adequades per a elaborar treballs d'investigació avançats de
política econòmica i economia pública.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. TFM
El tipus de treball pot ser: revisions bibliogràfiques; anàlisi experimental; treball coordinats amb
pràctiques; o el derivat d'estades a l'estranger
Es limita l'extensió del treball a un màxim de 60 pàgines, a 1,5 espai, font 12 i marges 2,5, llevat que de
forma excepcional el tutor autoritzi una extensió més gran.
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VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Treball final de grau/màster
Realització del Treball Fi de Màster

Hores

TOTAL

300.00
300.00

% Presencial
100
0

METODOLOGIA DOCENT
1. Selecció de tema i tutor
El llistat de temes i tutors estarà penjat a l'Aula Virtual. A més d'aquests temes, l'estudiant podrà
proposar altres propis de la política econòmica i l'economia pública.
L'estudiant s'haurà de posar en contacte amb el professor / a per sol·licitar la tutorització del TFM.
Una vegada acordat el tema amb el professor / a, s'informarà al coordinador del TFM, Antonio Sánchez
(tono.sanchez@uv.es)
El termini per comunicar l'elecció de tema i tutor al coordinador és a principis de desembre.
Si un estudiant vol canviar de tutor haurà de dirigir un escrit motivat a la CCA, que resoldrà després
d'escoltar l'opinió del tutor.
2. Lliurament del Treball
Hi ha dues convocatòries per lliurar el treball: una al juliol i una altra a setembre que es faran públiques
al començament de cada curs per la CCA. A part hi ha l'opció d'una convocatòria avançada (que pot ser
d'interès per als estudiants que van cursar el Màster l'any passat i els va quedar pendent la finalització
del TFM).
El treball complet s'haurà de lliurar al tutor abans de dipositar-lo Secretaria de la Facultat d'Economia i al
entrue. Només si el tutor dóna el vistiplau, es podrà procedir al dipòsit del treball.
La plantilla per al vistiplau del tutor està penjada en aula virtual.
El lliurament i dipòsit del treball s'efectuarà a través de la secció de "Entreu" de la Universitat de
València.
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3.Depósit del Treball
• El lliurament constarà de 3 exemplars en paper que han de lliurar en oficina Postgrau de la Facultat
d'Economia, ia més hauran d'enviar de manera digital pel "ENTREU": un exemplar en pdf del TFM, pdf
declaració de no plagi i pdf del vist plau del tutor per a la lectura.
Entreu ==> estudiants (accedir amb usuari i contrasenya) ==> TFM ==> adjuntar pdf TFM, pdf
declaració no plagi i pdf autorització tutor.
• Les dates límit de dipòsit del treball, amb el vistiplau del tutor, s'establiran amb suficient antelació
cada curs per part de la CCA.
4. Detall de la documentació a presentar pels estudiants en el ENTREU
• El fitxer en format pdf del Treball de Final de màster.
• Un fitxer pdf amb declaració de no plagi signada per l'estudiant (la còpia d'aquest document estarà
disponible a l'aula virtual a la carpeta de TFM)
• Un fitxer pdf amb Imprès autorització dipòsit (la còpia d'aquest document estarà disponible a l'aula
virtual a la carpeta de TFM).
Aquest document ha de ser signat pel tutor i també ha d'indicar-per part del tutor si l'estudiant efectuarà
la defensa de 15 minuts (doncs s'entén que la seva nota és de 9 o superior) o bé la defensa del TFM és
de 5 minuts (doncs s'entendrà que la seva nota està entre 8,9 i 5).

AVALUACIÓ
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Les dates establertes per a l'avaluació dels TFM s'establiran per part de la CCA quan se sàpiga el
nombre d'alumnes que es van a avaluar i han dipositat la seva TFM. Hi haurà dues convocatòries
d'avaluació: una al juliol i una altra al setembre. A part hi ha possibilitat de sol·licitar convocatòria
avançada.
El tutor proposarà al tribunal la nota que considera apropiada per al TFM. però, la qualificació del treball
correspon al tribunal de
TFM constituït a aquest efecte.
Tots els treballs s'exposaran públicament. Hi ha dos tipus de exposicions. En primer lloc, els treballs la
nota
proposada pel tutor siga inferior a 9 seran exposats durant un temps de 5 minuts. l'exposició contindrà
l'objectiu del treball, la seva
estructura, el mètode i les conclusions.
Només en aquells casos en què el tutor proposi una nota igual o superior a 9, llavors es farà una
defensa pública del TFM durant un
temps de 15 minuts. La qualificació del tribunal oscil·larà entre 0 i 10 punts.
Aquells TFMS que els tutors hagin derivat a presentacions de 5 minuts prepararan la seva presentació i
l'enviaran a tono.sanchez@uv.es, i angeles.tortosa@uv.es el dia abans de la defensa.
Els TFMs que s'hagin derivat a presentacions de 15 minuts directament explicaran la seva presentació
al tribunal, sense enviament previ.
Les avaluacions seran presencials i només excepcionalment per motius justificats degudament es
podrà efectuar la defensa i avaluació per mitjà de vídeo conferència. La petició d'aquest tipus
presentació s'efectuarà a la CCA, que decidirà la seva conveniència en cada cas.
Avaluació del Treball Final de Màster: 80%
Presentació i defensa del Treball Final de Màster davant d'un tribunal: 20%
La qualificació es comunicarà a través d'Aula Virtual una vegada s'hagin realitzat totes les lectures i
avaluacions de treballs
presentats.

REFERÈNCIES
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