Requeriments
Requeriments acadèmics: Haver superat un nombre mínim de crèdits de la titulació.
Grau en Estudis d’Arquitectura: 180 ECTS superats
Requeriments docents: Haver acordat prèviament amb el professor o professora la direcció
del treball i el tema.

Procediment de registre TFG
Un cop hagis acordat amb el Tutor/a (Director/a) TFG el tema del teu treball, has de
formalitzar el REGISTRE del TFG a través de l’e-Secretaria.

Procediment de registre del TFG

Aplicació: e-secretaria https://prisma-nou.upc.edu
Secció: Projectes

Termini: consulta el termini al l’apartat Treball de fi de grau del web de l’ETSAB
Emplenar amb les dades bàsiques del treball
-

Assignatura: TREBALL DE FI DE GRAU
Modalitat: A- Centre
Títol del treball

-

Descripció
Departament: el del Tutor/a que està indicat a l’Oferta TFE
Director/a
Codirector/a: si s’escau

Com a tribunal del projecte només s’ha d’indicar el Director/a del TFG, que és el professor/a
que tutoritzarà el TFG.
Camp d’informació: no excedir els 900 caràcters (títol, descripció i observacions).
Realitzat el Registre del TFG es requerirà la validació electrònica del Director/a de TFG (sense
aquest tràmit no pots realitzar la matrícula).
Comprova que el teu TFG està validat pel Director/a amb suficient antelació per poder realitzar
la matrícula en les dates indicades al web. En cas contrari, contacta amb ell/a per tal que el
validi.
Es pot fer el seguiment de l'estat de la proposta a l'e-Secretaria.

DE MANERA EXCEPCIONAL, i un cop el registre del TFG ja ha estat validat pel
Director/a:

1.

Modificació dades del registre TFG, quan afecti a:
-

Variació del títol.
Canvi de Treball, sempre i quan es mantingui el Director/a (únicament si és abans
del dipòsit online de la convocatòria ordinària).

2. Sol·licitar la baixa del registre TFG
-

Aquesta opció només podrà ser pel TFG que consti a l’e-secretaria com a “Inscrit
i Acceptat” i únicament en cas que hi hagi un canvi significatiu – canvi de
Director/a.
L’estudiant ha de contactar de forma prèvia amb l’actual Director/a de TFG per
acordar la baixa. Un cop informada, l’estudiant l’haurà de sol·licitar mitjançant una
instància a l’e-secretaria.

AMBDUES OPCIONS HAURAN DE SER COMUNICADES PEL TUTOR O TUTORA A LA
SECRETARIA DE L’ETSAB (tfe.etsab@upc.edu)

Procediment matrícula

El procediment per a la matrícula de TFG incorpora les següents etapes:
1.
2.
3.

Registre de l'oferta de TFG a e-Secretaria, per part de l’estudiantat de l’ETSAB.
Validació del registre de TFG a Prisma, per part del PDI tutor/a de la proposta.
Canvi de l'estat del TFG registrat a e-Secretaria: "Inscrit i Acceptat"

Un cop t’apareix el teu TFG “Inscrit i Acceptat”, podràs matricular el TFG en els terminis
establerts al calendari acadèmic (consulta la informació de matrícula al web de l’ETSAB) i
sempre que el teu expedient compleixi els requisits de la matrícula dels Treballs de fi d’estudis.

