ESTUDIANTS DE 4RT. TREBALL DE FINAL DE GRAU (TFG)
MATRÍCULA
Terminis: Període de matrícula ordinària al juliol.
Grups de matrícula

Convocatòries

Grup F: convocatòria febrer

Febrer

Grup J: convocatòria juny

Juny

Grup S: convocatòria de setembre

Setembre

REQUISITS. Per matricular-vos de l’assignatura TFG cal:
•
•

1r. Tenir tots els crèdits de primer curs APROVATS
2n. Matricular-se de tots els crèdits necessaris per acabar els estudis

Complerts aquests requisits es poden donar 2 situacions:
a) Teniu TOTES les assignatures aprovades de 2n i 3er.
• En aquest cas podeu matricular-vos tant a la convocatòria de juny com a la de
setembre i podreu dipositar i presentar el TFG en el termini corresponent a la
convocatòria escollida.
b) Us queda pendent alguna assignatura de 2n o 3r
• Tingueu en compte que matricular-vos no garanteix que pugueu dipositar i presentar
el TFG si no compliu els requisits per fer-ho.
• Si l’assignatura que us queda pendent és del primer semestre, podeu triar el grup de
matrícula de la convocatòria de juny o a la de setembre.
• Si l’assignatura que us queda pendent és del segon semestre, us heu de matricular al
grup de matrícula corresponent a la convocatòria de setembre OBLIGATORIAMENT
........................................................................................................................................................................
DIPÒSIT I DEFENSA DEL TFG
• PER DIPOSITAR EL TFG I SER AVALUAT CAL TENIR APROVADES TOTES LES
ASSIGNATURES DE 1R,2N I 3R ¡!!
!!! ARRIBAT EL PUNT D’ENTREGAR LES MEMÒRIES, SI NO S’HAN APROVAT TOTES LES ASSIGNATURES
PENDENTS DE 2n i 3r, no es podrà dipositar ni defensar el Treball fi de Grau. A les actes constarà com a
No Presentat (NP) i el curs següent caldrà tornar-se a matricular de l’assignatura TFG amb el
corresponent recàrrec per segona matrícula.
Pe r a qualsevol dubte de matrícula, us podeu adreçar a: sacademica.aec@udg.edu tel.- 972-418720
Per a qualsevol dubte de memòries, convenis, tutors, us podeu adreçar a:
coordinacio.estudis.fc@udg.edu tel.-972-418280

