Reglament del treball de fi de màster del màster en
Enginyeria Agronòmica (MENAG)
GESTIONAT DE FORMA CONJUNTA
Aprovada per la comissió de POP AGRO del dia 12-12-2014
Aprovada per la Comissió del Màster en Enginyeria Agronòmica de l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL a 19 de febrer del 2015.

PREÀMBUL
El treball de fi de màster (TFM) és la denominació que rep una de les matèries
obligatòries, de 12 ECTS, inclosa en el pla d’estudis del màster universitari oficial i amb
atribucions l e g a l s p e r a professionals en Enginyeria Agronòmica que s’imparteix
a l'ETSEA de la Universitat de Lleida. Els estudiants que cursin estudis de simultaneïtat
amb un altre màster podran gestionar de forma conjunta el TFM, tal com s’estipula en
la normativa de simultaneïtat de màster ETSEA aprovada per el CG de 25 de juliol del
2014. En tot cas cal indicar que seran d’aplicació els aspectes generals de les normatives
de TFM de cada un dels dos títols. Per tant, aquest reglament fa solament referencia al
procediment de gestió conjunta.

CAPÍTOL I.

SOBRE

LES

CONDICIONS

I

REQUISITS, EL

TRIBUNAL

I

LES

CARACTERÍSTIQUES DE REALITZACIÓ DEL TREBALL DE FI DE MÀSTER
Art. 1. La gestió administrativa del TFM gestionat de forma conjunta es farà
de forma independent i seguint la normativa de cada un dels dos màsters
implicats, tal com es resumeix a continuació:
-

Proposta de TFM a la comissió de cada un dels màster implicats

-

Aprovació, si s’escau, i proposta de tribunal per part de cada una de les dos
comissions de màster

-

Presentació de document TFM i avaluació seguint les normatives de cada un dels
dos màster implicats

Art. 2. El TFM realitzat en format de gestió conjunta es podrà fer en una mateixa temàtica però
s’haurà de garantir el compliment de les competències establertes per a cada un dels dos títols de
Màster. En aquest sentit, es proposa poder realitzar el TFM de forma conjunta però que finalment
el material s’estructuri en dos documents TFM (TFM Màster 1 i TFM màster 2) a presentar i
defensar en el marc de la normativa acadèmica de cada un dels dos màster implicats. Els dos TMF
podran tenir parts comunes però hauran de contenir parts específiques diferenciades per poder
garantir les competències establertes de forma diferencial per a cada un dels dos títols de Màster
implicats. Per fer aquest procediment operatiu i per facilitar la gestió del TFM en format de gestió
conjunta es recomana que el TFM tingui un equip de gestió únic, format per un tutor i un cotutor
que representin als dos màster implicats en la simultaneïtat i que actuïn de connexió en els
procediments administratius de cada un dels dos màster implicats.

