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RESUM
Cada estudiant ha de realitzar i defensar una memòria o projecte, sota la supervisió d'un tutor, en el qual
ha de posar de manifest els coneixements i les competències que ha adquirit durant la titulació. Aquest
projecte rep el nom de treball de final de màster (TFM).
Concretament, el TFM ha d'incloure:
• Les anàlisis necessàries perquè una empresa adopte una decisió que afecte el seu desenvolupament.
• El disseny de l'estratègia o les estratègies que estiguen d’acord amb les anàlisis realitzades i la
decisió adoptada.
• La planificació de la seua implementació des d'una perspectiva multidisciplinària.
• Objectius clars i d'utilitat per a algun col·lectiu concret (directius, accionistes, treballadors, etc.), que
faciliten implicacions gerencials a aquest col·lectiu i que els seus resultats puguen ser utilitzats de
manera beneficiosa.
Així mateix, el TFM ha de demostrar les competències de l'estudiant com a professional en l'àmbit
empresarial. Per això, l'estudiant ha de considerar, a més, aspectes ètics, legals i socials.
INSTRUCCIONS DE DIPÒSIT
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El dipòsit de la Memòria del Treball Fi de Màster s'efectua a través de l'aplicació ENTREU
(entreu.uv.es) Seu electrònica UV

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 s'especifiquen restriccions de matrícula amb altres assigna

COMPETÈNCIES
2212 - M.U. Direcció d' Empreses. MBA 15-V.2
- 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.
- 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.
- Preparar, redactar i exposar en públic informes i projectes de caràcter empresarial de manera clara i
coherent, defendre'ls amb rigor i tolerància i respondre satisfactòriament a les crítiques sobre els
mateixos.
- Buscar, seleccionar i valorar informació emanada dels distints agents de l'entorn, a través de
mètodes tradicionals i de les tecnologies de la informació i de la comunicació per a utilitzar-la de
forma efectiva davant de problemes i situacions relacionades amb l'activitat empresaria.
- Analitzar, sintetitzar i valorar informació, de forma rigorosa i crítica, amb capacitat per a identificar
asunciones, avaluar evidències, detectar lògiques o raonaments falsos, identificar valors implícits, i
generalitzar de manera apropiada sobre problemes i situacions relacionades amb el món
empresarial.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
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• Els estudiants saben aplicar els coneixements adquirits al llarg del màster.
• Amb el TFM mostren la capacitat de resoldre problemes vinculats en contextos més amplis, fins i tot
multidisciplinaris, relacionats amb la seua àrea d'estudi.
• Mostren la capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis que es
plasmen en un informe.
• Són capaços d'incloure reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació
dels seus coneixements i judicis.
• Mostren la capacitat de comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons, de manera clara i
sense ambigüitats.
• Mostren habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.
• Mostren el domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb el camp d'estudi.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Treball final de grau/màster
Realització del Treball Fi de Màster

Hores

TOTAL

250,00
250,00

% Presencial
100
0

METODOLOGIA DOCENT
Per al desenvolupament del mòdul es preveu un sistema tutorial que permeta l'estudiant dirigir i enfocar
el seu projecte.
L’estudiant/a ha de triar el tutor o la tutora de la llista que es farà pública, dins del termini i en la forma
escaient, per ordre de nota mitjana del màster.
Una vegada triat el tutor o la tutora, l'alumne/a s’hi ha de posar en contacte i assistir a les tutories de
seguiment que s’establisquen.
El tema del treball s'estableix de comú acord entre l'estudiant/a i el tutor o la tutora.
L'estudiant/a ha de mantenir, almenys, tres entrevistes/contactes amb el tutor o la tutora: a l'inici, a la
meitat i al final de l'elaboració del treball.
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AVALUACIÓ
Quan acabe el treball, l'estudiant/a ha de depositar-lo en el sistema virtual "Entreu". El treball de final de
màster ha de ser defensat oralment per cada estudiant/a, de manera individual. L'estudiant/a ha de
preparar una presentació de 20 minuts com a màxim, en la qual ha d’exposar breument un resum del
treball realitzat i les seues principals conclusions. Durant la presentació, l'estudiant pot parlar en castellà,
valencià o anglès i pot fer servir com a suport algun programa informàtic de presentació (en el cas d'usar
diapositives, es recomana utilitzar-ne un màxim de 15).
L'avaluació consisteix en la presentació i defensa del treball de final de màster davant una comissió
composta per tres professors del màster, entre els quals hi el tutor o la tutora del TFM. L'avaluació ha de
tenir en consideració els informes realitzats pel tutor o la tutora sobre la consecució de competències de
l'estudiant.
La defensa s’ha de fer dins del curs acadèmic en què l’estudiant/a està matriculat/ada.
El treball de final de màster té dues convocatòries per curs acadèmic.
CRITERIS D'AVALUACIÓ
L'avaluació del treball de final de màster es fa atenent els criteris generals següents:
•
•
•
•
•
•
•

Establiment clar de la qüestió que s’analitza i dels objectius del treball.
Adequació dels objectius als continguts del màster.
Anàlisi adequada i exhaustiva de la literatura rellevant per a l'anàlisi de la qüestió objecte d'estudi.
Utilització d'una varietat suficient de fonts d'informació i la seua triangulació.
Elecció i ús apropiat de les eines d'anàlisi i/o mètodes d'investigació.
Rigor en el processament i anàlisi de la informació i de les dades arreplegades per a la investigació.
Qualitat de la perspectiva i del punt de vista de l'autor/a, conclusions i proposicions derivades del
treball realitzat d'acord amb els objectius plantejats.
• Integritat estructural del treball, ús correcte de les referències i la bibliografia, ús precís de la
terminologia, etc.
Nota important
Els treballs de final de màster que la comissió d'avaluació determine que són plagi, seran qualificats
amb suspens (0,0 punts).
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REFERÈNCIES

44489 Treball fi de màster

5

