Article 1. Característiques del treball de fi de grau
El TFG s’ha de considerar com una assignatura més del pla d’estudis i, per
tant, està sotmès a les mateixes normes i regulacions generals que s’apliquin a
les altres assignatures.
Aquesta assignatura, de 6 crèdits ECTS, es cursa a quart del grau de Turisme
i, d’acord amb la normativa general de la UIB, es considera com a «no
recuperable».

Article 2. Matrícula
1. Es poden matricular de l’assignatura TFG els alumnes que compleixin
aquests dos requisits:
-

Haver superat 60 crèdits del conjunt d'assignatures format per totes les
assignatures de tipus formació bàsica.

-

Haver superat, o estar-hi matriculats (l’any actual), 126 crèdits del
conjunt d’assignatures format per totes les assignatures de tipus
obligatori.

2. El període de matriculació del TFG és el mateix que el de la resta
d’assignatures.
3. Els alumnes que siguin avaluats de l’assignatura TFG amb un suspens
s’hauran de matricular de bell nou l’any acadèmic següent. El nombre màxim
de matrícules per superar la matèria del TFG és l’establert amb caràcter
general al Reglament acadèmic de la UIB per a la resta de matèries de les
titulacions de grau.
4. En el supòsit que l’alumne no presenti el TFG el mateix any acadèmic en què
s’hagi formalitzat la primera matrícula de l’assignatura, podrà continuar amb el
mateix tema i tutor un any més, sempre que el tutor hi estigui d’acord. En
aquest cas, l’estudiant només ha d’abonar la tutela acadèmica per seguir
matriculat a l’assignatura. Aquesta matrícula s’ha de formalitzar als serveis
administratius corresponents durant el termini ordinari que estableixi el
calendari.
5. L’alumne pot demanar l’avaluació anticipada, segons les normes recollides al
Reglament acadèmic. Els alumnes que vulguin fer ús d’aquesta convocatòria
han de manifestar expressament el seu desig de participar-hi demanant-ho als
serveis administratius de la Facultat de Turisme durant el mes d’octubre.
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Article 3. Naturalesa i objectius
1. El TFG està situat al darrer curs del grau i s’ha d’entendre com una matèria
globalitzadora orientada a l’avaluació integrada de les competències
específiques i transversals associades al títol. El TFG té per objectiu que
l’alumne posi en pràctica els coneixements, destreses i actituds adquirits durant
els estudis de grau i permetre l’avaluació de la capacitat professional i el grau
de formació de l’alumne d'acord amb el que preveu el corresponent pla
d'estudis.
Amb aquest objectiu, els projectes proposats pels professors tutors han de tenir
relació directa amb els estudis de Turisme (en qualsevol dels seus vessants) i
la temàtica impartida en els cursos anteriors, i requeriran necessàriament que
l’alumne posi en pràctica els coneixements adquirits durant el grau.
2. També es possibilita que el TFG que realitzi l’alumne estigui relacionat amb
les activitats de les assignatures de Pràcticum I i II.
3. Les competències que es treballaran fonamentalment a l’assignatura TFG
són, de forma resumida:
CE-10: Aplicar conceptes, tècniques i coneixements de les distintes
àrees científiques per solucionar problemes.
CE-11. Demostrar el domini d’un ampli ventall d’estratègies analítiques i
d’observació, desenvolupades a partir dels mètodes habituals
d’investigació aportats per les distintes branques científiques al llarg de
l’etapa acadèmica, i la concreció en el treball corresponent.
CE-12. Aplicar a l’entorn professional els coneixements, metodologies i
tècniques adquirits al llarg de la formació acadèmica de grau.
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