2019/2020
Treball de Final de Màster
Codi: 43641
Crèdits: 6

Titulació

Tipus

Curs

Semestre

4315581 Comptabilitat Superior i Auditoria

OB

2
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Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Francesc Gómez Valls

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Correu electrònic: Francesc.Gomez@uab.cat

Equip docent
Manuel Alvarez Gomez
Francesc Josep Uroz Felices
Stefan van Hemmen Almazor
Immaculada Vilardell Riera
Maria Rosa Rovira Val
Jordi Ballonga Xaver
Jordi Rizo Gubianas
Xavier Sentís Ros
Maria Isabel Lara Serrano

Prerequisits
Durant el segon any del màster els alumnes han de desenvolupar un treball fi de màster de valor de 6 ECTS.
El trreball fin de màster (TFM) es una assignatura obligatòria de 6 ECTS que comporta la realització per part
de l'estudiant d' un treball inèdit e individual en el que haurà d' aplicar de forma integrada els coneixements i
competències adquirides al llarg del primer any de màster.

Objectius
Aplicar de forma integrada els coneixements i competències adquirides al llarg del primer any de màster, a
través d'un treball origianal, inèdit i de caràcter individual.

Competències
Analitzar i interpretar la informació econòmica-financera i no financera emesa per qualsevol tipus
d'organització amb l'objectiu de prendre decisions, retre comptes i demostrar transparència des d'una
postura ètica i de desenvolupament sostenible.
Aplicar la metodologia i els processos comptables d'alt nivell, d'acord amb les normes comptables i les
seves actualitzacions, a l'elaboració dels comptes anuals individuals i consolidats.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
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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.
Redactar, revisar i verificar treballs i informes i comunicar-los de manera clara i entenedora.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar professionalment els coneixements comptables adquirits a situacions empresarials complexes.
2. Fer servir eficientment la metodologia adequada per a complir els objectius de recerca i
desenvolupament del treball de final de màster.
3. Identificar, partint dels estats financers, situacions de crisi empresarial diferenciant la situació de lentitat
individual del grup de societats al qual pertany.
4. Interrelacionar de manera correcta els processos comptables que donen lloc als comptes anuals
individuals en diferents sectors i situacions.
5. Interrelacionar de manera correcta els processos comptables que donen lloc als comptes anuals
individuals i els que donen lloc als comptes consolidats del grup.
6. 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.
7. Reconèixer informes dauditoria en situacions complexes i opinar-ne duna manera independent i ètica.
8. Redactar, revisar i verificar treballs i informes i comunicar-los de manera clara i entenedora.

Continguts
El contingut del TFM dependrà del tema escollit per l'alumne en base a l'oferta de temes ofertats pel programa
a través dels tutors.

Metodologia
Els alumnes desenvoluparan el seu treball de forma individual i realitzaran un mínim de quatre tutories. El
plagi o la falsificació del Treball final de Màster determinarà automàticamente la qualificació de suspès, un
zero.
La coordinació del programa publicarà en el Campus Virtual de la assignatura a l' inici del curs un document
amb les següents indicacions:
- Calendari orientativu de realització de les tutoiíes.
- Recomenacions en quant al format, estructura, forma de cites, etc. del document final del TFM.
- Data de lliurament del TFM y presentació oral.
El tutor fará el seguimient del progrés de l'estudiant.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

1

0,04

4

9

0,36

2, 5

Tipus: Dirigides
Reuniones con la coordinación
Tipus: Supervisades
Tutories de seguiment
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Tipus: Autònomes
Lectures d'articles d'interès, normatives i altres

120

4,8

2, 3, 4, 5

Redacció del treball

19

0,76

1, 2, 4, 8

Avaluació
El treball final de màster es valorarà en base als dos aspectes següents:
- Valoració del tutor basada en la memòria elaborada per l'estudiant així com el procés de seguiment,
entregues parcials, compliment de les tutories, etc.: 70%
- Presentació oral del treball davant un tribunal avaluador: 30%

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Presentación oral (valoració per part del tribunal avaluador)

30%

1

0,04

6, 8

Valoració del tutor

70%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Bibliografia
Es detallará per cada treball
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