MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA APROVADA PER JUNTA DE FACULTAT DE DRET, EL
14 DE JUNY DEL 2012, SOBRE L’ORGANITZACIÓ DE L’ASSIGNATURA “TREBALL DE FI
DE GRAU” A LA FACULTAT DE DRET
(Acord de la Junta de la Facultat de Dret de 10 de gener de 2018)
I. NORMATIVA COMUNA ALS TRES ESTUDIS
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
L’objecte d’aquesta normativa és regular el Treball de fi de Grau (TFG) als diferents estudis de
Grau impartits per la Facultat de Dret i complementa la Normativa Reguladora del Treball de fi
de Grau per als ensenyaments universitaris oficials aprovada per Acord de Consell de Govern
de 2 de març del 2011, modificat pel de 13 de juliol del 2011.
Article 2. Característiques del Treball de fi de Grau
2.1. El Treball de fi de Grau ha de consistir en un projecte orientat al desenvolupament d’una
recerca, una intervenció o una innovació en el camp professional que ha d’incloure redacció
documental i, si s’escau, exposició oral.
2.2. La direcció del treball correspondrà a un o més tutors acadèmics que, juntament amb
l’estudiant, establiran la modalitat del treball a presentar (dictamen; preparació i defensa d’un
cas; preparació de la intervenció en un judici simulat [o moot court], preparació i assessorament
d’un cas real en l’àmbit de la clínica jurídica; treball de recerca teòric). En cap cas es podrà
reconèixer com a tal la memòria de les pràctiques curriculars i extra curriculars.
2.3. El TFG està orientat a permetre l’avaluació de competències associades al títol i conclou
amb el seu lliurament i aprovació, la qual cosa implica la superació de l’assignatura obligatòria
del mateix nom.
2.4. El treball ha de ser individual i ha de complir amb els estàndards ètics propis de la recerca
en l’àmbit acadèmic. En el cas d’intervenció de l’alumne en un moot court o clínica jurídica, es
valorarà la seva aportació i intervenció individual en la defensa del cas.
2.5. El Pla Docent de l’assignatura de cadascun dels Graus en detallarà els objectius, les
competències, els terminis, el funcionament general de les tutories, les indicacions de format i
el sistema d’avaluació, així com aquells altres aspectes que el professor o professors
responsables considerin adients. Els estudiants de quart curs en seran informats a principis de
cada curs.

2.6. Els estudiants inclosos dins d’un dels programes de mobilitat de la Facultat podran realitzar
el treball a distància, durant la seva estada a una universitat estrangera.
Article 3. Assignació de les tutories
3.1. L’assignació de les tutories dels treballs la realitzaran els professors responsables de
l’assignatura d’acord amb el procediment fixat per cadascun dels Graus.
Article 4. Tutoria
4.1. Tot el professorat de la Universitat Pompeu Fabra és susceptible de poder exercir com a
tutor, amb les especificacions pròpies de cada estudi.
4.2. Les obligacions dels tutors d’un Treball de fi de Grau són les següents:
a) Informar l’estudiant sobre les característiques i els objectius del treball.
b) Assegurar-ne la viabilitat tenint en compte el nombre d’hores de feina corresponents
amb els crèdits ECTS de l’assignatura dins del Pla d’Estudis,
c) Orientar l’estudiant en el desenvolupament del treball i fer-ne el seguiment.
d) Avaluar el treball quan sigui membre del comitè d’avaluació.
4.3. A fi i efecte de garantir el compliment d’aquestes obligacions, els tutors hauran de reunir-se
com a mínim en tres ocasions amb els estudiants sota la seva direcció al llarg del període de
realització del treball. Correspon als tutors establir les dates concretes per a la celebració
d’aquestes reunions.
4.4. És obligació de l’estudiant assistir a les tutories. La inassistència injustificada a les reunions
de tutoria comportarà el suspens de l’assignatura.
Article 5. Lliurament
5.1. L’estudiant haurà de fer arribar al professor responsable de l’assignatura una còpia del
treball en paper i en format electrònic, que ha d’incloure necessàriament objectius, mètode,
contingut i conclusions.
5.2. La realització del treball es podrà fer en català, castellà o anglès.
Article 6. Avaluació
6.1. L’assignatura “Treball de fi de Grau” serà avaluada al llarg de les darreres cinc setmanes
del trimestre corresponent, incloent-hi el període d’exàmens.

6.2. El professorat responsable de l’assignatura n’establirà al Pla Docent els mecanismes
d’avaluació i, si s’escau, els de recuperació.
6.3. La correcció dels treballs la durà a terme un comitè d’avaluació format per un mínim de dos
professors, entre els quals hi podran ser els tutors, sens perjudici del sistema d’avaluació que
pugui establir cada estudi.
6.4. Si el comitè d’avaluació ho acorda, els estudiants podran ser cridats a realitzar una
presentació oral dels seus treballs, que es podrà fer en català, castellà o anglès.
6.5. Pel que fa al règim de convocatòries, l’assignatura es regirà per la normativa acadèmica
dels ensenyaments de Grau de la Universitat Pompeu Fabra.
Article 7. Correcció
7.1. La correcció dels treballs la durà a terme un comitè d’avaluació format per un mínim de dos
professors.
7.2. Si el comitè d’avaluació ho acorda, els estudiants podran ser cridats a realitzar una
presentació oral dels seus treballs, que es podrà fer en català, castellà o anglès.

II. NORMATIVA ESPECÍFICA PER A CADASCUN DELS ESTUDIS

Article 8. Normativa específica del Grau en Dret
8.1. L’assignatura “Treball de fi de Grau” tindrà un professor responsable que s’encarregarà de
l’elaboració del pla docent, de l’assignació de les tutories, de la distribució dels treballs entre els
membres dels comitès d’avaluació i de la introducció de les qualificacions finals a les actes
d’avaluació.
8.2. Són susceptibles d'exercir les activitats de tutoria tots els professors del Departament de
Dret que siguin permanents o doctors a temps complet. Excepcionalment, sempre que se'n
justifiqui la necessitat, també podran exercir les activitats de tutoria els professors associats del
Departament de Dret i els professors doctors d'altres Departaments de la UPF o d'altres
universitats.
8.3. La qualificació del treball s’obtindrà a partir de la mitjana aritmètica de les qualificacions
atorgades pels membres del comitè.
Article 9. Normativa específica del Grau en Relacions Laborals

9.1. És susceptible d'exercir les activitats de tutoria el professorat de la Universitat Pompeu
Fabra que sigui permanent o doctor a temps complet i que imparteixi docència en el Grau de
Relacions Laborals. Excepcionalment, sempre que se'n justifiqui la necessitat, també podrà
exercir les activitats de tutoria el professorat que, reunint els requisits de l’art. 8.2 de la
normativa present, no imparteixi docència en el Grau..
9.2. El professor responsable podrà, si s’escau, designar un tutor específic per tal de
complementar les tasques d’orientació en funció de la especificitat de la matèria objecte del
treball.
9.3. L’avaluació de l’assignatura es durà a terme per un comitè format per dos professors, que
avaluaran els treballs segons els criteris previstos al Pla Docent de l’assignatura. El professor
responsable assignat a l’estudiant podrà formar part d’aquest comitè.
Article 10. Normativa específica del Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
10.1. Cadascun dels itineraris del Grau tindrà, al menys, dos responsables de l’assignatura
“Treball de fi de Grau” designats per la direcció dels estudis. El professorat designat exercirà al
mateix temps la funció de tutoria dels treballs.
10.2. És susceptible d'exercir les activitats de tutoria el professorat de la Universitat Pompeu
Fabra que sigui permanent o doctor a temps complet i que imparteixi docència en el Grau en
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció. Excepcionalment, sempre que se'n justifiqui
la necessitat, també podrà exercir les activitats de tutoria el professorat que, reunint els
requisits de l’art. 8.2 de la normativa present, no imparteixi docència en el Grau.
10.3. La defensa dels treballs serà oral davant d’una comissió composada tres membres del
professorat del Grau designats per la direcció dels estudis. Al menys un dels seus membres
serà una de les persones responsable de l’assignatura. Si el tutor o la tutora del TFG no forma
part de la comissió, l’informarà sobre la seva valoració del treball.
10.4. Abans de la presentació oral, el tutor o la tutora del TFG, juntament amb les altres
persones responsables de l’itinerari, hauran decidit si el treball és apte per a la presentació oral.
Si es considera “no apte”, el treball quedarà suspès i passarà directament a recuperació.
10.5. Els treballs suspesos, per no ser aptes per a la presentació oral o per haver-ho estat una
vegada realitzada la seva presentació, seran novament valorats un cop hagin estat esmenats
dins del termini establert al Pla Docent. L’avaluació de la recuperació dels treball serà
efectuada per una comissió integrada pel seu tutor o la seva tutora i un altre professor o

professora designat per la direcció dels estudis, sense que sigui preceptiva de defensa oral.
10.6 Els casos justificats, especialment els de les persones que estiguin realitzant estades
acadèmiques en d’altres universitats, poden ser avaluats en la forma establerta a l’apartat
anterior.

