-

El TFG és una assignatura NO recuperable. Per tant, l'únic període
d'avaluació és el d'avaluació complementària.

-

L’alumne pot demanar l’avaluació anticipada, segons les normes recollides al
Reglament acadèmic.
Article 31. Avaluació anticipada
L’avaluació anticipada d’una assignatura consisteix a avaluar una assignatura de segon semestre
durant els períodes d'avaluació fixats per a les assignatures de primer semestre. La sol·licitud
d’avaluació anticipada s’ha de fer durant el mes de novembre als serveis administratius
corresponents.
Llevat que el centre tingui una normativa específica en aquest sentit, l’avaluació anticipada la
concedirà el responsable dels estudis sempre que es donin les condicions següents:
Es pot demanar avaluació anticipada d’un màxim de dues assignatures per any acadèmic i
sempre que l’alumne pugui finalitzar els estudis en el període d’avaluació complementària
de febrer.
L’estudiant ha d’haver exhaurit almenys una matrícula de l’assignatura, exceptuant les assignatures
de treball de fi de grau o de fi de màster i les pràctiques obligatòries, en què no és necessari aquest
requisit.

-

Els alumnes que vulguin fer ús d’aquesta convocatòria han de manifestar
expressament el seu desig de participar-hi presentant una instància als
serveis administratius de la Facultat de Turisme durant tot el mes de
novembre. Això, implica que el treball serà avaluat al període d’avaluació
complementaria de febrer, per la qual cosa es renuncia a la convocatòria
d’avaluació complementaria de juny. És a dir, si l’alumne que ha demanat la
convocatòria anticipada finalment no presenta el treball, o bé obté una
qualificació de suspens, no podrà presentar el treball fins al curs acadèmic
següent, i s’haurà de matricular de bell nou per tal que pugui esser avaluat.

-

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 l’any següent, 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. La matrícula per tutela acadèmica s’ha de formalitzar
durant el termini ordinari de matriculació.

-

NO es por fer ampliació de matrícula d'aquesta assignatura

