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Calendari de gestió de TFG/TFM de l’EPSA del curs 2022/23 
 

Data límit per a matrícula del TFG/TFM. 

Els alumnes podran sol·licitar la matrícula del TFG/TFM d'acord amb la normativa UPV fins a les dates 
següents: 

• GRAUS: fins al 16 de març de 2023 inclusivament. 
• MÀSTERS: fins al 23  de març de 2023 inclusivament. 

Per a formalitzar la matrícula s'haurà  d'enviar una sol·licitud de matrícula del TFG/TFM mitjançant 
poli[Consulta] - EPSA - Matrícula – Procés de matrícula 

IMPORTANT: Si l'alumne matriculat considera que no podrà sol·licitar defensa del TFG/TFM en el curs 
2022/23, ha de valorar la necessitat o no d'anul·lar matrícula d'aquest per a evitar problemes de cara 
al curs següent (beca, cost de matrícula, …) 

 

Data límit per a anul·lació de matrícula del TFG/TFM. 

Els alumnes podran sol·licitar la baixa del TFG/TFM sempre que no l’haja presentat per a exposició i 
defensa, d'acord amb la normativa UPV fins al 31 de maig de 2023 inclusivament. 

Les sol·licituds de baixa s’han de realitzar a través d'Intranet  - Secretaria Virtual - Sol·licitud de baixes 
de matrícula. 

Es recomana formalitzar la baixa de matrícula a la major brevetat possible en el moment que el alumne 
tinga constància de que no va a poder defendre el seu TFG/TFM en el present curs acadèmic. 

 

Calendari per a la presentació de propostes concertades de TFG/TFM amb alumnes. 

Del 12 de setembre de 2022 al 3 de maig de 2023 

 

Calendari per a la presentació de propostes obertes de TFG/TFM oferides pels 
professors tutors. 

Els tutors que desitgen presentar propostes obertes de TFG/TFM per al curs acadèmic 2022/23 amb la 
finalitat de crear una bossa de TFG/TFM per a una titulació de manera que  els alumnes puguen optar 
a elles durant el curs, podran sol·licitar-ho fins al 7 d'octubre mitjançant  poli[Consulta] - EPSA - Treball 
Fi de Grau/Màster - Oferta de TFG/TFM. Rebran les oportunes instruccions per a poder introduir-les 
amb posterioritat a aquest termini. 

 

Data límit per a aprovació de sol·licituds de canvis al TFG/TFM. 

Per a estes gestions, consulteu les Instruccions de sol·licitud per a canvi de títol/resum/tutor de 
TFG/TFM assignat en la web de la EPSA. 

http://www.epsa.upv.es/trabajo_fin_grado.php?lang=va&p=e
http://www.epsa.upv.es/trabajo_fin_grado.php?lang=va&p=e
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Els alumnes podran presentar les sol·licituds de canvi de títol de TFG/TFM fins al 23 de juny de 2023 
inclusivament perquè puguen ser ateses abans de les convocatòries de juliol i setembre de 2023. 

Cal recordar als efectes de tramitació i terminis de resolució de les sol·licituds de canvi de títol de 
TFG/TFM que: 

• Els canvis de títol de TFG/TFM que no suposen canvis del resum aprovat per la CAT podran ser 
aprovats pel DAT directament després de la seua revisió. 

• Els canvis de títol de TFG/TFM que també incloguen canvis del resum aprovat per la CAT es 
consideren com una nova proposta de TFG/TFM, que haurà de ser aprovada de nou per la 
CAT. 

Els alumnes podran sol·licitar la desvinculació del seu TFG/TFM fins el 28 de abril de 2023 
inclusivament, amb la fi de disposar del termini suficient para poder proposar una nova proposta 
abans del 3 de maig. 

 

Calendari de defenses de TFG/TFM 

La sol·licitud d'avaluació (defensa) del TFG/TFM es realitzarà en les dates assenyalades en el següent 
calendari: 

Convocatòria Lliurament de documentació Defensa davant el tribunal 
Octubre 2022 (1) 03/10 (00.00 h) al 07/10 (12.00 h) 24/10 al 28/10 
Novembre 2022 02/11 (00.00 h) al 07/11 (12.00 h) 21/11 al 25/11 
Desembre 2022 (2) 01/12 (00.00 h) al 05/12 (12.00 h) 12/12 al 16/12 
Març 2023 01/03 (00.00 h) al 03/03 (12.00 h) 20/03 al 31/03 
Maig 2023 02/05 (00.00 h) al 05/05 (12.00 h) 22/05 al 31/05 
Juny 2023 05/06 (00.00 h) al 09/06 (12.00 h) 20/06 al 30/06 
Juliol 2023 03/07 (00.00 h) al 07/07 (12.00 h)(3) 13/07 al 28/07 
Setembre 2023 24/07 (00.00 h) al 28/07 (12.00 h) 15/09 al 29/09 
   

(1): Convocatòria extraordinària. Només per a alumnes que necessiten aportar el títol per a completar els requisits en matrícula de 
màster o altres circumstàncies especials (que seran valorades per l’ERT). S'haurà d'enviar una sol·licitud justificada documentalment 
abans del 20 de setembre de 2022 mitjançant poli[Consulta] - EPSA - Treball Fi de Grau/Màster - Defensa de TFG/TFM. 

(2): Convocatòria extraordinària. Només per a alumnes que necessiten aportar el títol per a completar els requisits en matrícula de 
màster o altres circumstàncies especials (que seran valorades per l’ERT). S'haurà d'enviar una sol·licitud justificada documentalment 
abans del 20 de novembre de 2022 mitjançant poli[Consulta] - EPSA - Treball Fi de Grau/Màster - Defensa de TFG/TFM. 

(3): Període ordinari general per a tots els alumnes, excepte per a alumnat que necessite aportar el títol per a completar els requisits 
en matrícula de màster. L'alumnat afectat per aquestes circumstàncies excepcionals, haurà d'enviar una sol·licitud justificada 
documentalment del 15 al 20 de juny de 2023 mitjançant poli[Consulta] - EPSA - Treball Fi de Grau/Màster - Defensa de TFG/TFM, 
perquè l'alumne puga ser inclòs en el període extraordinari de defensa exclusiu per al mes de juliol. L'incompliment d'aquestes 
instruccions suposarà que l'alumne participe en el període ordinari de defenses de juliol. 
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Els professors que participen en els tribunals de defensa de TFG/TFM aprovats per l’EPSA (titulars i 
suplents) hauran de reservar en la mesura que siga possible las dates planificades per a les defenses 
(vegeu taula anterior i següent) amb la finalitat d'atendre-les  i evitar problemes en les convocatòries. 

Els dies previstos de defensa assignats per a cada titulació en les convocatòries de juny, juliol i 
setembre seran: 

  Juny 2023 Juliol 2023 Setembre 2023 
Alumnes amb preinscripció per al 
Màster (1) --- 13 i 14 --- 

Grau en Enginyeria en Disseny 
Industrial i Desenvolupament de 
Producte 

27 i 28 20, 21, 24 i 25 22, 25, 26 i 27 

Grau en Administració i Direcció 
d'Empreses 27 i 28 21, 24, 25 i 26 25, 26, 27 i 28 

Grau en Enginyeria Informàtica 26 i 27 18 i 19 15 i 18 
Grau en Enginyeria Elèctrica 28 i 29 26 i 27 26, 27 i 28 

Grau en Enginyeria Mecànica 21, 22 i 26 17, 18, 19 i 20 15, 18, 19, 20 i 
21 

Grau en Enginyeria Química 20 i 21 17 i 18 15 i 18 
Màster Univ. en Enginyeria, 
Processament i Caracterització de 
Materials 

28 i 29 26 i 27 21 i 22 

Màster Univ. en Enginyeria 
d'Organització i Logística 26 i 27 24 i 25 20 i 21 

Màster Univ. en Enginyeria Tèxtil 20 i 21 17 i 18 19 i 20 
Màster Univ. en Direcció d'Empreses 21 i 22 19 i 20 19 i 20 
(1): Període de defensa extraordinari. Només per a alumnat que necessite aportar el títol per a completar els requisits en 
matrícula de Màster. Perquè l’alumnat  puga defensar en aquestes dates EXTRAORDINÀRIES , haurà d'enviar una sol·licitud 
justificada documentalment del 15 al 20 de juny de 2023 mitjançant poli[Consulta] - EPSA - Treball Fi de Grau/Màster - Defensa 
de TFG/TFM, perquè l'alumne puga ser inclòs en un període de sol·licitud extraordinari de defensa exclusiu per a aquestes dates. 
L'incompliment d'aquestes instruccions suposarà que l'alumne participe en el període ordinari de defenses de juliol. 

 

 

Calendari de reunions de les comissions acadèmiques del títol per a aprovació de 
propostes de TFG/TFM. 

Les comissions acadèmiques de títol (CAT) es reuniran per a l'aprovació de propostes de TFG en les 
següents dates: 

• Del 24 d'octubre al 4  de novembre de 2022 
• Del 20 al 24 de febrer de 2023 
• Del 22 al 26 de maig de 2023 
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Observacions 

Les  CAT podran aprovar propostes de TFG/TFM en qualsevol de les seues reunions de manera 
excepcional fora del calendari previst, sempre que l’alumne/a  ho sol·licite expressament mitjançant  
poli[Consulta] (poli[Consulta] - EPSA - Treball Fi de Grau/Màster - Oferta de TFG/*TFM) presentant 
juntament amb aquesta sol·licitud: 

• El motiu argumentat pel qual l’alumne/a requereix l’aprovació fora del calendari previst de 
reunions. 

• El vistiplau del tutor/a o tutors a aquesta sol·licitud. 
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