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Identificació de l'assignatura

Assignatura
Crèdits
Grup
Període d'impartició
Idioma d'impartició

10710 - Treball de Fi de Màster
0,2 de presencials (5 hores) 7,3 de no presencials (182,5 hores) 7,5 de totals
(187,5 hores).
Grup 1, 2S (Campus Extens)
Segon semestre
Castellà

Professors
Professor/a

Horari d'atenció als alumnes
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx

17:00

18:00

Dimarts

01/09/2016

01/08/2017

DB 206 Previa
solicitud

Julio Capilla Vidal

por EMAIL
Raquel Herranz Bascones
raquel.herranz@uib.es

13:00

14:00

Dijous

12/09/2016

31/07/2017

16:00

17:00

Dimecres

12/09/2016

12/02/2017

Despacho:
DB-117
DB019.
Sol·licitar tutoria

Carlos Mulet Forteza
carles.mulet@uib.es

prèvia per e-mail
17:00

18:00

Dijous

13/02/2017

31/07/2017

DB019.
Sol·licitar tutoria
prèvia per e-mail

Carlos José Pomar Castellano
carlos.pomar@uib.es
Antonio Socias Salvá
a.socias@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

12:00

13:00

Dimecres

01/09/2016

31/07/2017

DB-205

Juana Isabel Genovart Balaguer
juanabel.genovart@uib.es

12:00

13:00

Divendres

12/09/2016

10/02/2017

DB009

16:00

17:00

Dimecres

13/02/2017

31/05/2017

DB009

Maria Llompart Bibiloni
maria.llompart@uib.es

12:30

13:30

Dijous

12/09/2016

08/09/2017

DB118 con
cita previa

Contextualització
El treball de fi de màster ha de ser individual i pot ser de caire acadèmic, empíric o analític o consistir en
propostes de millora en una empresa real.
L’alumne ha de triar una temàtica sobre la que desenvolupar el treball i consensuar-la amb el director del
màster que indicarà el tutor . Aquest vos guiarà en la seva elaboració. El tutor assignat ha de donar el vist i
plau al treball abans del lliurament del mateix.
Una vegada que l’alumne ha elegit una proposta de TFM (amb el consentiment del tutor), entrarà a la
plataforma virtual per a la presentació del TFM https://postgrau.uib.es/tfm, on emplenarà la sol·licitud
1/4
Data de publicació: 22/06/2016
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.

©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A
Document generat automàticament a les 1300:39 de 29/06/2017

Guia docent

Any acadèmic
Assignatura
Grup
Guia docent
Idioma

2016-17
10710 - Treball de Fi de Màster
Grup 1, 2S
A
Català

d’inscripció del seu treball, juntament amb una estructura del projecte. Perquè un treball es pugui avaluar el
mes de juliol, s’haurà d’inscriure abans del 15 d’abril. Si s’ha d’avaluar al setembre, la inscripció s’ha de fer
abans del 15 de juny.

Requisits
Per poder qualificar el TFM s'han d'haver superat totes les assignatures.

Competències
Específiques
* CE1. Capacitat de comprensió i interpretació de la teoria i de la normativa que regula l’elaboració
d’informació comptable..
* CE2. Capacitat d’aplicació de la metodologia i processos comptables d’alt nivell, en base a la normativa
aplicable..
* CE3. Capacitat d’anàlisi i interpretació de la informació econòmica financera emesa per qualsevol
organització amb l’objectiu de prendre decisions amb esperit crític..

Genèriques
* CG1. Capacitat de recerca i síntesi d’informació de diferents fonts amb l’objectiu d’interpretar-la i emetre
judicis amb esperit crític..
* CG3. Capacitat de redactar treballs i informes, i comunicar-los oralment en públic de forma clara,
comprensible i amb rigor, a un públic especialitzat o no especialitzat..
* CG4. Capacitat d’aplicar els coneixements teòrics adquirits, a la pràctica..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça
següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts
Continguts temàtics
Elaboració del treball. Temes relacionats amb comptabilitat i auditoria
Com a orientació l’extensió del treball serà entre 8.000 i 11.000 paraules (aproximadament
30-40 pàgines), encara que el més important és la seva profunditat, atès que es tracta d’una
assignatura de 7,5 crèdits, la qual cosa vol dir que hauria de dedicar-s’hi unes 182,5 hores de
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treball no presencial aproximadament. Per tal de seguir unes mateixes pautes es poden consultar
les normes de redacció establertes de la Revista de Contabilidad de Asepuc (www.rc-sar.es).

Metodologia docent
Activitats de treball presencial
Modalitat

Nom

Seminaris i tallers
Tutories ECTS

Tip. agr.

Descripció

Hores

Grup mitjà (M) Presentació i defensa del treball davant un tribunal
Direcció del treball

Grup petit (P)

1

Orientació i derecció del treball de fi de màster

4

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial
Modalitat

Nom

Estudi i treball
Elaboració del treball
autònom individual

Descripció

Hores

Elaboració i presentació per escrit del treball de fi de màster

182.5

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
- Una vegada el tutor hagi donat el seu consentiment, l’alumne presentarà (a la plataforma virtual per a la
presentació del TFM https://postgrau.uib.es/tfm) la instància de sol·licitud d'avaluació, acompanyada d’un
exemplar del treball en PDF. A més s’entregarà a la bústia de Antoni Socias (Edifici Jovellanos) un exemplar
del treball en paper.
- L’avaluació dels treballs els farà un tribunal composat per tres membres i s’haurà d’exposar per part de
l’alumnat en les sessions que es fixaran pel juny/juliol i pel setembre/octubre (hi haurà una convocatòria
anticipada pel mes de febrer pels alumnes de l’any anterior). L’exposició oral serà de 15 minuts més 5 minuts
de torn de paraula.
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- Les convocatòries i dates de lliurament i presentació són:
- Per a la convocatòria de juny/juliol, el lliurament ha de ser com a màxim fins dia 5 de juliol (al tutor se li
ha d’haver enviat 15 dies abans). El dia d’exposició serà el 12 de juliol i s’avisarà el dia 7 de juliol del dia
i l’hora en que haureu d’exposar el treball.
- Per a la convocatòria de setembre, el darrer dia per l’entrega és el 25 de setembre (al tutor se li ha d’haver
enviat com a mínim 15 dies abans). S’avisarà als alumnes el dia 26 de setembre de l’hora d’exposició, que
serà el dia 28 de setembre.
Seminaris i tallers
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Seminaris i tallers
Proves orals (recuperable)
Presentació i defensa del treball davant un tribunal
1. Capacitat de ressaltar el més rellevant del treball en el temps assignat (10%)
2. Capacitat oral per a presentar idees de forma clara, comprensible i amb rigor (30%)

Percentatge de la qualificació final: 40%

Elaboració del treball
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Estudi i treball autònom individual
Altres procediments (recuperable)
Elaboració i presentació per escrit del treball de fi de màster
1. Capacitat d’adaptar-se al requisits formals escrits i estructura del treball (10%)
2. Capacitat de cercar, interpretar, analitzar i sintetitzar informació (20%)
3. Capacitat de treballar de forma autònoma (10%)
4. Tenir una bona capacitat de redactar (10%)
5. Interpretar i avaluar els resultats obtinguts (10%)

Percentatge de la qualificació final: 60%

Recursos, bibliografia i documentació complementària
La pròpia de cada tema elegit.

4/4
Data de publicació: 22/06/2016
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.

©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A
Document generat automàticament a les 1300:39 de 29/06/2017

