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FITXA IDENTIFICATIVA
Dades de l'Assignatura
Codi
44872
Nom
Treball fi de màster
Cicle
Màster
Crèdits ECTS
12.0
Curs acadèmic
2022 - 2023
Titulació/titulacions
Titulació
2237 - MU Planificació i Gestió de
Processos Empresarials

Centre
Facultat d'Economia

Matèries
Titulació
2237 - MU Planificació i Gestió de
Processos Empresarials

Matèria
10 - Treball Fí de Màster

Coordinació
Nom
LIERN CARRION, VICENTE

Curs Període
2
Primer
quadrimestre

Caràcter
Treball Fi Estudis

Departament
257 - Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa

RESUM
El Treball Final de Màster s'ajustarà a una d'aquestes dues possibles opcions:
- Treball basat en l'activitat realitzada en les pràctiques externes.
- Treball científic de caràcter més teòric que li servisca d'iniciació a tasques investigadores.

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
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COMPETÈNCIES
RESULTATS DE L'APRENENTATGE
Al finalitzar el procés d'ensenyança-aprenentatge l'estudiant haurà aprés a:
1: Analitzar i resoldre els problemes de gestió per mitjà de la creació i validació dels models adequats.
2: Gestionar la informació, amb especial èmfasi en la informació quantitativa. Dissenyar adequadament
el procés d'adquisició i tractament de les dades.
3: Proposar y/o identificar noves tecnologies i avaluar el seu possible impacte sobre els processos
actuals.
4: Ser capaç de sintetitzar i comunicar els resultats, les conclusions dels models i les solucions
proposades d'una forma rigorosa i clara.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Treball final de grau/màster
Elaboració d'un projecte final d'estudis

Hores

TOTAL

250,00
250,00

% Presencial
100
0

METODOLOGIA DOCENT
L'estudiant desenvoluparà el seu treball personal davall la supervisió del seu tutor, un professor del
Màster especialista en el tema triat, que li assessorarà en el plantejament del treball, la recerca
bibliogràfica, el desenvolupament del projecte i la redacció del text.

Depenent del tipus i del tema del treball, haurà d'estudiar el cas pràctic que li servisca de base
al treball, llegir la bibliografia pertinent i discutir-la amb el seu tutor/a, i utilitzar les eines
informàtiques adequades en cada cas.
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AVALUACIÓ
El Treball Final de Màster es presentarà per escrit i es defendrà oralment davant del Tribunal
corresponent, d'acord amb la Normativa de la Universitat de València.
En l'avaluació es tindrà en compte l'Informe que presentarà el tutor previament a l'acte de presentació
oral del Treball. Aquest informe tindrà un pes del 10% en la nota final.
L'estudiant haurà d'entregar 3 documents al seu tutor durant el procés d'elaboració.
Document 1:
-data d'entrega: Final del mes de setembre del curs en què es matricula del TFM.
-contingut: Proposta de tema. Pla de treball.
Document 2
-data d'entrega: Dos mesos i mig abans del depòsit del TFM.
-contingut: Índex. Seccions. Desenrotllament del treball en un 40%.
Document 3:
-data d'entrega: Un mes abans del depòsit del TFM.
-contingut: Esborrany final complet.
Depòsit:
-data d'entrega: Quinze dies abans del la sessió de presentació del TFM
-contingut: Versió final del TFM.
Els tres documents esmentats constituiran un requisit mínim en el procés d'elaboració. S'entregaran a
través de l'Aula Virtual, per mitjà de tasques que crearà el coordinador dels TFM d'acord amb les data
de defensa establides per la CCA.
A la versió final de tots els treballs se'ls passarà un programa de detecció de plagi i s'informarà del
resultat de l'anàlisi al Tribunal que ha d'avaluar-ho.

REFERÈNCIES
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