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RESUM
El Treball fi de màster té com a objectiu la realització d'un treball, que haurà de ser exposat davant un
tribunal, sobre un tema relacionat amb
l'especialitat triada, sota la supervisió d'un tutor en sessions de tutories, amb la finalitat que l'estudiant
plasmi, en el mateix, els coneixements adquirits en les diferents matèries, així com la seva capacitat de
relacionar les mateixes.

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 descriuen altres requisits.
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COMPETÈNCIES
2206 - M.U. Comptabilitat, Auditoria y Control de Gestió
- Saber exposar adequadament un treball davant un tribunal.
- 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.
- Capacitat crítica i autocrítica.
- Capacitat de busca d'informació, anàlisi i síntesi.
- Capacitat d'adaptació a noves situacions i de resolució de problemes.
- Capacitat d'organització i planificació del treball i els recursos.
- Capacitat de treball en equip i lideratge.
- Capacitat de comunicació.
- Capacitat per a utilitzar ferramentes informàtiques.
- Ser capaç d'estructurar, desenrotllar adequadament i sintetitzar les conclusions més rellevants sobre
un tema relacionat amb l'especialització professional o investigadora tot això sabent interrelacionar
els coneixements de totes les matèries vinculades amb el tema en qüestió.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Amb la superació d'aquesta matèria l'estudiant/a serà capaç de:
- Estructurar, desenvolupar adequadament i sintetitzar les conclusions més rellevants sobre un tema
relacionat amb l'especialització professional o investigadora tot això sabent interrelacionar els
coneixements de totes les matèries vinculades amb el tema en qüestió.
- Saber exposar adequadament un treball davant un tribunal.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Treball fi de màster
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VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Treball final de grau/màster
Realització del Treball Fi de Màster
Seguiment i tutorització del Treball Fi de Màster
Presentació i defensa del Treball Fi de Màster
TOTAL

Hores
270.00
28.00
2.00
300.00

% Presencial
100
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
MD2 - L'estudi individual. S'adreça a l'estudiant en activitats orientades a l'aprenentatge, de manera que
l'activitat de l'estudiant se centra en la investigació, localització, anàlisi, manipulació, elaboració i retorn
de la informació. L'elaboració de treballs per a l'estudi de la matèria se centrarà en això.
MD3 - La tutoria. Tant a nivell individual com en grup per resoldre problemes i dirigir treballs. Es pot
utilitzar la plataforma "Aula Virtual" de la Universitat de València per a mantenir contacte amb el
professor.

AVALUACIÓ
Per tal d'assolir un cert grau d'homogeneïtat en la qualificació dels treballs de fi de màster, s'exposen a
continuació els criteris orientatius aprovats per la Comissió de Coordinació Acadèmica (CCA), d'acord
amb el establert en el Reglament Regulador dels Treballs de Fi de Màster i de la Concessió de Premis
Extraordinaris de Màster a la Universitat de València aprovat per Acord 231/2012, de 30 d'octubre de
2012, del Consell de Govern de la Universitat de València.
L'avaluació del TFM ha de fer referència a l'adquisició de les competències establertes en el document
de verificació del títol oficial de Màster.
L'estudiant haurà de procedir a la defensa pública del treball de fi de màster davant del tribunal
avaluador en les condicions que estableixi la CCA (Art. 9.1 ACGUV 231/2012).
El tutor o tutora enviarà al president del tribunal avaluador, amb caràcter previ a la defensa pública del
treball de fi de màster, un informe sobre el mateix (art. 8.3 ACGUV 231/2012). En aquest punt la CCA
recomana que en l'esmentat informe el tutor inclogui una proposta de qualificació del treball.
Un cop realitzada la defensa del TFM, el tribunal procedirà a la seva qualificació. Els membres del
tribunal consideren la proposta del tutor per prendre la seva decisió. En cas de no existir acord entre els
membres del tribunal i la qualificació proposada pel tutor, es recomana que la qualificació final sigui la
mitjana de les quatre qualificacions individuals. En aquest cas cada un dels membres del tribunal haurà
d'emetre un informe raonat de la seva qualificació.
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Els TFM es puntuaran numèricament de 0,0-10,0 amb un sol decimal. A més s'inclourà la qualificació
de:
• Suspens (0,0-4,9)
• Aprovat (5,0-6,9)
• Notable (7,0-8,9)
• Excel·lent (9,0-10,0)
Els membres del tribunal signaran una acta de la defensa en la qual figurarà la qualificació numèrica. Si
és el cas s'indicarà a més si es proposa la qualificació de Matrícula d'Honor (art. 10.4 ACGUV
231/2012).
La CCA assignarà, al final de cada convocatòria, les matrícules d'honor entre aquells estudiants que
hagin estat proposats pels diferents tribunals (art. 11.2 i 3 231/2012).
A aquests efectes es recomana que cada membre del tribunal i el tutor determinin la qualificació tenint
en compte els següents criteris:
1. Aspectes formals del treball presentat (25% de la qualificació). Entre els aspectes formals del
document es podria valorar, entre altres, els següents aspectes:
• Format escrit: Qualitat de la redacció, estructura del treball, citació adequada i presentació de la
bibliografia.
• Exposició i defensa del treball: Qualitat i claredat de la presentació oral / visual i adequació dels mitjans
utilitzats.
• A més, el tutor del TFM tindrà en compte els aspectes derivats de la planificació, organització i
elaboració del treball previ a la presentació.
2. Contingut del treball (75% de la qualificació). En relació amb aquest apartat, el tribunal valorarà, entre
altres, els següents aspectes:
• Dificultat / originalitat / novetat del tema tractat.
• Nivell d'aportació a la literatura publicada.
• Grau de desenvolupament del treball.

REFERÈNCIES
Bàsiques
- Cada tutor recomendará las referencias apropiadas a las circunstancias especificas de cada trabajo
fin de máster.
Each tutor recommend appropriate references to the specific circumstances of each master thesis.
Cada tutor recomanarà les referències apropiades a les circumstàncies específiques de cada treball
fi de màster.

44406 Treball fi de màster

4

