GUIA PER A L’ELABORACIÓ DEL TREBALL FI DE MÀSTER
Aprovat per Junta de Facultat 28 de febrer de 2014
Recollim a continuació les directrius bàsiques a les quals recomanem que s’atinguen els TFM
corresponents als diversos plans d’estudi dels títols oficials de màster universitari adscrits a la
Facultat de Ciències i implantats a l’empara del RD 1393/2007, modificat pel Reial Decret
861/2010, de 2 de juliol, amb l’objectiu d’homogeneïtzar-ne l’elaboració i presentació, de
poder aplicar paràmetres objectius d’avaluació i comparació i de garantir la igualtat
d’oportunitats.
a) Aspectes generals
1. Tenint en compte que el TFM ha de poder fer-se en el nombre d’hores corresponents
als ECTS assignats a aquesta matèria en el pla d’estudis, l’extensió mínima estarà
determinada pels ECTS assignats i per les característiques específiques establides en la
guia docent del TFM. En qualsevol cas, serà la Comissió Acadèmica de cada màster la
que decidisca l’extensió final del treball.
2. La llengua de redacció del treball podrà ser qualsevol de les llengües oficials establides
en l’Estatut de la Universitat d’Alacant. Podrà ser en qualsevol altra llengua de l’Espai
Europeu d’Educació Superior amb la prèvia petició expressa de l’alumne/a i l’aprovació
per part de la CAM i de la CAMFC.
3. La portada del TFM haurà de tenir el títol del treball (en castellà/valencià i en anglès),
el nom complet de l’autor o autora, el tutor/director o tutora/directora i el màster al
qual s’adscriu. La primera pàgina portarà el vistiplau del tutor/director o
tutora/directora, com també la signatura de l’estudiant. En la segona pàgina hi haurà
d’haver un resum (en castellà/valencià i en anglès) que, si és possible, no superarà les
150 paraules i que inclourà, almenys, 5 paraules clau d’identificació.
4. Cada TFM haurà d’incloure en els exemplars destinats als membres del tribunal l’acta
d’avaluació.
b) Proposem l’estructura general del treball següent:
1. Índex
2. Introducció / Antecedents / Estat actual del tema
3. Objectius
4. Justificació / Hipòtesi de treball
5. Materials i metodologia
6. Pla de treball i cronograma
7. Resultats (si n’hi ha) o resultats esperats. Difusió i explotació, si escau, dels resultats
8. Discussió
9. Conclusions
10. Bibliografia
11. Apèndixs i annexos (si n’hi ha)
c) Presentació del treball
Recomanem que el treball estiga fet amb un programa de tractament de text informàtic
segons les recomanacions establides en el Manual d’estil del Servei de Publicacions de la
Universitat d’Alacant.
Totes les dades i fets recollits en el treball haurien de ser contrastables, amb indicació explícita
de la font de la qual s’han extret. S’haurien de diferenciar clarament, per mitjà de referència
expressa, els casos en els quals les afirmacions i les dades presentades han sigut obtingudes
per la persona que signa el treball d’aquells casos en què han estat extretes d’altres autors.
Pàgina - 1 - de 1

