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Objectius

Per a la realització i superació del Treball de Fi de Màster que han de presentar escrit en llengua espanyola o
anglesa, se seguiran les següents etapes:

1. Selecció del tema i de la direcció del treball:
Durant el primer semestre del màster els estudiants hauran de seleccionar el tema objecte de la recerca, que
haurà d'estar relacionat amb la temàtica del Màster.
Cada treball haurà de ser original i inèdit.
Per garantir la correcta selecció del treball, la coordinació del Màster organitzarà la recepció de dues
propostes temàtiques per part de cada estudiant així com una preferència per la direcció del treball. Aquestes
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propostes hauran de ser enviades a la coordinació durant el mes de novembre. Una comissió formada per tres
professors del Màster analitzarà les propostes i, al mes de desembre, abans de finalitzar el primer semestre,
tots els estudiants hauran de tenir adjudicat el tema objecte de la investigació així com la direcció del mateix.
En dependència de la temàtica objecte del treball, la comissió podrà designar un "consultant" que asseguri la
correcció científica dels aspectes específics d'aquest i, en coordinació amb el director del treball, la bona
realització del mateix.

2. Realització de la investigació:
El segon semestre s'inicia amb el mòdul relatiu a la "Metodologia de la investigació", la qual haurà de ser
seguida pels autors dels treballs en tot el que sigui pertinent per raó de l'objecte de la investigació.
Durant el mes de febrer, els estudiants hauran d'enviar al director (amb còpia a la coordinació) un esquema
detallat del treball i una bibliografia inicial, als efectes de la seva supervisió.
Durant el mes de març, elsestudiants hauran d'enviar al director (amb còpia a la coordinació) un capítol
redactat de la feina, amb l'objecte de supervisar el seu contingut i la seva correcció formal.
La investigació haurà d'estar acabada durant el mes de maig. Una primera redacció del treball serà enviada al
director del mateix abans de la finalització d'aquest mes, a l'efecte de la seva supervisió científica i formal.
El 10 de juliol ha de ser lliurada la versió definitiva del treball, per formalitzar la seva lectura i defensa,
conjuntament amb l'autorització emesa a aquests efectes per la direcció del treball.
La coordinació del Màster trametrà al tribunal els exemplars dels treballs de recerca que compleixin amb els
deguts requisits, amb 15 dies d'antelació a la lectura i defensa pública dels mateixos per part dels seus autors.

3. Lectura i defensa pública:
La Comissió de direcció del Màster, formada per la coordinació del mateix i els coordinadors de mòduls,
nomenarà un tribunal, format per 5 professors del Màster, representatius dels diferents mòduls del mateix, als
efectes que avaluïn els treballs de recerca. El nomenament tindrà lloc durant la primera setmana del mes de
juliol, perquè els membres del tribunal puguin verificar i analitzar la correcció dels treballs de recerca que els
hagin estat enviats.
Abans del 30 de juliol haurà de realitzar l'acte formal de lectura i defensa dels treballs de recerca, en acte
públic.
Cada autor del treball disposarà de 10 minuts per exposar l'objecte del treball, la metodologia utilitzada, els
seus principals continguts i les conclusions. Els membres del tribunal podran exposar la seva opinió científica
sobre el treball i efectuar les preguntes que considerin pertinents als autors, durant untemps màxim de 10
minuts.
Un cop finalitzades les lectures i defenses dels treballs d'investigació, el tribunal deliberarà sobre els mateixos
i sobre la qualificació a atribuir a cada un d'ells.
Un cop acabada la deliberació, es comunicaran les qualificacions en acte públic i es signarà l'acta
corresponent, als efectes d'incorporar la nota del treball a l'expedient de cada estudiant.

Competències

Aplicar les tècniques de treball pròpies de les organitzacions complexes.
Configurar i relacionar jurídicament les polítiques públiques en el marc dels processos d'integració.
Delimitar i definir les competències pròpies de cada nivell de producció jurídica en els àmbits temàtics
propis del Dret Públic.
Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que
les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Relacionar sistèmicament les institucions del Dret Públic en el context dels processos d'integració.
Utilitzar tècniques jurídiques interdisciplinaris i plurilingües.

Resultats d'aprenentatge

Aclarir els criteris d'actuació de diferents nivells legislatius, executius, judicials i la seva evolució.
Aplicar les tècniques de treball pròpies de les organitzacions complexes.
Aportar coneixements i instruments conceptuals i analítics per millorar l'eficàcia de les normes
jurídiques.
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Desenvolupar noves perspectives d'anàlisi jurídic en connexió amb els processos d'integració.
Elaborar anàlisis que ofereixen solucions a problemes d'interpretació, llacunes i contradiccions de
l'ordenament jurídic espanyol, europeu o internacional.
Formular propostes rellevants de desenvolupament normatiu en relació amb el sistema jurídic
espanyol, europeu o internacional.
Gestionar bases de dades i documents jurídics.
Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que
les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Realitzar la recerca, identificació i selecció de les fonts d'investigació (normatives, documentals,
bibliogràfiques i jurisprudencials).

Continguts

El TFM es realitzarà tenint en compte els coneixements i competències adquirides al llarg del programa,
seguint la metodologia prevista al mòdul 5.
Haurà de tenir al voltant de 100 pàgines, incloent la presentació, bibliografia i annexos.

Metodologia

El TFM és un treball de recerca en què l'alumne haurà de fer una investigació sobre un tema rellevant en el
àmbit temàtic del màster. El treball haurà de partir d'una revisió de la bibliografia i jurisprudència prèvia per tal
de fixar la hipòtesi de la recerca, haurà de plantejar una metodologia apta per a portar a terme la recerca,
sintetitzar els resultats de la recerca realitzada i finalitzar amb unes conclusions que discuteixin la relació dels
resultats amb la recerca prèvia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Supervisades

Lectura i elaboració del marc teòric i metodologic del trebal 59 2,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tutories 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Estudi personal. Lectura de monografìes, artícles, informes d'interés 80 3,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Redacció del treball 65 2,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Lectura i defensa pública:
La Comissió de direcció del Màster, formada per la coordinació del mateix i els coordinadors de mòduls,
nomenarà un tribunal, format per 5 professors del Màster, representatius dels diferents mòduls del mateix, als
efectes que avaluïn els treballs de recerca. El nomenament tindrà lloc durant la primera setmana del mes de
juliol, perquè els membres del tribunal puguin verificar i analitzar la correcció dels treballs de recerca que els
hagin estat enviats.
Abans del 30 de juliol haurà de realitzar l'acte formal de lectura i defensa dels treballs de recerca, en acte
públic.
Cada autor del treball disposarà de 10 minuts per exposar l'objecte del treball, la metodologia utilitzada, els
seus principals continguts i les conclusions. Els membres del tribunal podran exposar la seva opinió científica
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sobre el treball i efectuar les preguntes que considerin pertinents als autors, durant un temps màxim de 10
minuts.
Un cop finalitzades les lectures i defenses dels treballs d'investigació, el tribunal deliberarà sobre els mateixos
i sobre la qualificació a atribuir a cada un d'ells.
Un cop acabada la deliberació, es comunicaran les qualificacions en acte públic i es signarà l'acta
corresponent, als efectes d'incorporar la nota del treball a l'expedient de cada estudiant.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Presentació oral del TFM 100% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

La bibliografia del TFM és específica de cada TFM en concret.
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