Article 11. Avaluació
1. L’avaluació del TFG es compon de dues parts:
Contingut del TFG:
o En aquesta part es por obtenir una qualificació màxima d’un 7
sobre 10.
o L’encarregat d’avaluar aquesta part serà el professor tutor del
TFG.
Exposició pública del TFG:
o Poden optar a exposició pública els alumnes que hagin obtingut la
màxima puntuació en el contingut del TFG, és a dir, un 7 sobre
10, i vulguin augmentar la nota (fins a un 10).
o L’encarregat d’avaluar aquesta part serà un tribunal proposat pel
coordinador del TFG.
2. Els tutors corregiran els TFG d’acord amb els criteris establerts a l’article 12.
Els resultats d’aquesta correcció es faran públics la primera setmana de juny
mitjançant la plataforma de Campus Extens i s’indicarà si el TFG mereix ser
defensat en exposició pública.
3. Els alumnes que optin a l’exposició pública del TFG han de presentar, en els
dos dies hàbils següents a la publicació de les notes, una sol·licitud de defensa
del treball davant un tribunal als serveis administratius de la Facultat de
Turisme. Mitjançant la plataforma de Campus Extens, el coordinador del TFG
convocarà el tribunal i publicarà la llista dels alumnes que han de fer-ne la
defensa i l’ordre d’aquesta. La defensa serà en la data i l’hora establertes als
horaris d’exàmens del segon semestre.
4. Si el nombre de TFG que finalment se suggereixin per defensar en exposició
pública es considera massa elevat, la Facultat de Turisme podrà optar per
procediments objectius a fi de limitar el nombre de treballs finalment defensats
davant del tribunal.

Article 12. Avaluació per part del tutor
1. Els criteris d’avaluació del professor tutor del contingut del TFG es referiran
fonamentalment als aspectes següents:
- Originalitat, complexitat, contribució al coneixement i aportacions personals
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- Adequació i correcció de la metodologia utilitzada
- Capacitat de síntesi i organització dels continguts
- Correcció lingüística i claredat d'expressió
- Presentació i aplicació correcta d'abreviatures, citacions i bibliografia
- Adequació de la interpretació dels resultats i les conclusions
2. Normativa referent a les qualificacions de no presentat / suspès:
• Es qualificaran com a no presentats els alumnes matriculats de
l'assignatura TFG que no hagin tingut mai assignat cap projecte ni tutor,
és a dir, no hagin signat el contracte docent, i els que no lliurin el treball
en el termini establert a l’article 10.
• Es qualificaran com a suspesos els alumnes que no superin els objectius
de l'assignatura o no lliurin el treball en la forma establerta a l’article 10.
D'altra banda, si es demostra que una part del TFG no és original i
inèdita i/o ha estat elaborada per una persona diferent de l’alumne
matriculat, el professor tutor suspendrà automàticament el TFG i ho
comunicarà al coordinador del TFG.
3. A la guia docent de l’assignatura TFG s’especificaran els criteris generals
d’avaluació del desenvolupament i l’execució del treball. Es podrà proposar la
realització d'activitats que s’han de fer obligatòriament (sense qualificació) per
poder superar l'assignatura: sessions formatives sobre l'ús de bases de dades,
cites bibliogràfiques, plagi, elaboració del TFG...

Article 13. Avaluació per part del tribunal
1. L’exposició pública del TFG consisteix en la defensa oral del treball davant
un tribunal. El tribunal avaluador serà format, preferentment, per dos professors
escollits entre la resta de professors tutors de TFG. El professor tutor no pot
formar part del tribunal que avaluï el TFG de l’alumne de qui ha estat tutor. Si
ho considera oportú, la Facultat de Turisme podrà designar un tercer professor
per formar part del tribunal. El coordinador dels TFG de la Facultat de Turisme
serà l’encarregat d’organitzar l’acte de l’exposició pública.
2. Cada alumne disposa d’un màxim de 15 minuts per realitzar l’exposició
pública del TFG, preferentment amb suport audiovisual del tipus PowerPoint.
Una vegada acabada l’exposició, el tribunal disposarà de 10 minuts per
plantejar les preguntes que consideri pertinents.
3. Els alumnes que vulguin realitzar l’Itinerari Internacional han de fer
obligatòriament l’exposició pública en anglès.
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4. Els criteris d’avaluació del tribunal d’avaluació de les exposicions públiques
dels TFG es referiran fonamentalment als aspectes següents:
- Claredat i precisió en l'exposició
- Correcció lingüística i ús adequat del vocabulari
- Originalitat, organització i qualitat del contingut
- Presentació de resultats i principals conclusions
- Adequació de les respostes a les preguntes plantejades pel tribunal
- Adequació de la presentació al contingut del treball escrit
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