DIPÒSIT DEL TREBALL DE FI DE MÀSTER
Nom i cognoms:

DNI/Passaport:

Telèfons:
Estudi:

EXPOSO:
Que he elaborat el Treball de Fi de Màster titulat (el títol del treball ha de ser idèntic a
l’autoritzat prèviament pel coordinador/a del màster):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
sota la supervisió del tutor/a:___________________________________________________
Que presento la documentació següent:
Imprès emplenat de dipòsit del Treball de Fi de Màster
1 còpia del Treball de Fi de Màster en format electrònic PDF enviat per correu
electrònic a master.dcom@upf.edu abans de formalitzar el dipòsit en la
secretaria, amb assumpte: TFM_nom_cognom. Aquesta còpia ha ser idèntica als 4
exemplars en paper. Capacitat inferior a 40MB, per això pot haver-hi tants fitxers com
siguin necessaris.
4 exemplars en paper del Treball de Fi de Màster, d’acord amb els requeriments
indicats en la Normativa sobre el Treball de Recerca dels Programes de Postgrau (Màster
i Doctorat Pre-Bolonya) del Departament de Comunicació, aprovada per acord de la
Comissió del POP en Comunicació Sociali
Autorització de l’autor del Treball de Fi de Màster per dipositar el treball al
Repositori Electrònic de la Recerca de Catalunya (RecerCat) o qualsevol altre
creat per la UPF o el CBUC amb les finalitats de facilitar la preservació i la difusió de la
recerca i la investigació universitària.

DEMANO:
Que s’iniciï el procediment per a la lectura de l’esmentat Treball de Fi de Màster.
Barcelona, ........ d’/de ................................. del 20......
Signatura de l’estudiant
i

El treball haurà de complir els següents requisits formals:

Resum: amb una extensió màxima de 150 paraules en l'idioma del document.
Paraules clau: una llista de paraules clau sobre el contingut, amb una extensió màxima de 200 caràcters.
Portada amb:
1.
Títol del document
2.
Autor o autors del document
3.
Data de publicació : Curs 20--/-4.
El nom de la col·lecció: Treballs de recerca dels programes de postgrau del Departament de Comunicació
5.
Nom de la subcomunitat: Departament de Comunicació
6.
Nom de la Universitat : Universitat Pompeu Fabra
Exemple de portada

