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Treball de Fi de Màster

Codi: 43027
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Titulació Tipus Curs Semestre

4313807 Tractament de la informació i comunicació multilingüe OB 0 2

Prerequisits

No hi ha prerequisits per aques mòdul.

Objectius

Aquest mòdul té com a objectiu que els estudiants sintetitzin de manera crítica i apliquin els coneixements i
habilitats adquirides durant el curs en un treball final de reflexió i/o recerca original escrit per a cada estudiant
sota la supervisió de com a mínim un dels docents doctors del màster.

El treball pot ser una mostra de producció científica o una investigació aplicada en relació amb un aspecte
inèdit del tractament de la informació i comunicació multilingüe.

Competències

Tractament de la informació i comunicació multilingüe
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes relacionats amb el seu àmbit d'estudi
Avaluar lestat de desenvolupament del tractament de la informació i la comunicació multilingüe en
làmbit científic, econòmic i social a nivell local i internacional.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Utilitzar terminologia científica per a argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció
científica per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Resultats d´aprenentatge

Aplicar els coneixements adquirits pertinents per al desenvolupament del seu treball de final de màster
en el context actual del tractament de la informació i comunicació multilingüe.
Aplicar els principis i codis ètics legals de la investigació i/o de tasca professional, tant respecte a
lautoria intel·lectual com als procediments i precaucions aplicables a un determinat àmbit professional.
Emprar les eines informàtiques actuals per a la gestió de referències bibliogràfiques
Estructurar i desenvolupar els continguts del seu treball de final de màster i apuntar perspectives
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Estructurar i desenvolupar els continguts del seu treball de final de màster i apuntar perspectives
rellevants, respectant el temps i els aspectes organitzatius plantejats en els mòduls metodologia de la
investigació en tractament de la informació i comunicació multilingüe i/o pràctiques professionals.
Fer aportacions originals (investigadores o professionals) a partir dels coneixements sobre làmbit
destudi.
Presentar oralment i per escrit de manera clara i argumentada en un format acadèmic els
coneixements, resultats i conclusions del seu treball.
Seleccionar la bibliografia científica més rellevant i actualitzada per al seu treball de final de màster.
Situar lobjecte del seu treball de final de màster respecte a lestat de desenvolupament del tractament
de la informació i comunicació multilingüe.
Utilitzar de manera apropiada la terminologia específica del seu àmbit científic i/o professional en la
presentació oral i escrita del treball de final de màster.

Continguts

Els estudiants hauran d'elaborar un treball de fi de màster que serà tutoritzat per com a mínim un professor
doctor adscrit al màster.

Aquest treball es defensarà públicament davant d'una comissió.

Metodologia

Els estudiants tindran un tutor de treball que orientarà i supervisarà el desenvolupament de la seva feina.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Supervisades

Tutories 67,5 2,7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Elaboració del treball i presentació escrita 43,5 1,74 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Avaluació

L'avaluació del treball de fi de màster es realitzarà a partir d'una pauta que inclou una valoració quantitativa de
comportaments associats a las competències que contempla el mòdul i d'una valoració qualitativa de la
implicació de l' estudiant durant el procés.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Defensa oral del treball de fi de màster 40% 64 2,56 4, 6, 7, 8, 9

Presentació escrita del treball de fi de màster 60% 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia
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