ELABORACIÓ DEL
TREBALL FINAL DE MÀSTER (TFM)
Tots els alumnes matriculats en el Màster Universitari en Bioètica (IBB-URL) han de
realitzar un Treball Final de Màster (TFM), que tindrà un valor de 15 crèdits ECTS. Per a
poder realitzar aquest treball obligatori d’investigació, han de presentar al finalitzar
el segon curs acadèmic un projecte a la Direcció Acadèmica del Màster, en el termini
que s’estableixi a fi de poder ser avaluat i en el seu cas orientat per al seu correcte
desenvolupament. L’alumne que desitgi una tutoria més específica per realitzar el treball,
haurà de sol·licitar-ho i li serà assignat un tutor en funció de la temàtica escollida.
El PROJECTE ha de constar de les següents parts (màxim 3 folis):
a) Títol escollit i breu explicació sobre els objectius i continguts del treball.
b) Metodologia de treball que s’utilitzarà (pot tractar-se d’un treball de camp o bé
d’un treball de reflexió i anàlisi, o ambdues coses, segons preferència de
l’alumne).
c) Fonts i bibliografia orientativa que es pensa consultar.
ESTRUCTURA DEL TREBALL A DESENVOLUPAR

Una vegada revisat el projecte es procedirà a l’elaboració del treball. Aquest haurà de
seguir la següent estructura:
1. Introducció: Descripció de forma breu i concisa dels objectius que es
pretenen aconseguir.
2. Desenvolupament: Aprofundir d’una manera rigorosa i ordenada sobre els
continguts del treball.
3. Conclusió: No ha de ser un resum del treball, sinó una aportació personal a
partir dels continguts exposats en el treball.
4. Bibliografia: Fonts consultades per a confeccionar el treball.
Detallem amb un exemple com s’haurien de fer les cites bibliogràfiques
(normes Vancouver):
Beauchamp T.L., Childress J.F., Principis d'ètica biomèdica. Barcelona.
Masson; 1998.
EXTENSIÓ REQUERIDA: entre 15-40 pàgines. (És important procurar ajustar
l’extensió, doncs l’excés o el defecte molt significatius suposaran una penalització de
la nota).
FORMAT: Tipus Arial 12, espai simple, marges 2,5 cms., pàgines numerades.

L’avaluació del treball dels alumnes es fa des de la mateixa Comissió Acadèmica,
establint uns criteris comuns de valoració, en els que es ponderen els següents 10 ítems:
• importància, actualitat i interès del tema tractat,
• congruència interna en l’abordatge del tema,
• aspectes fonamentals que s’hi recullen,
• aspectes novedosos presentats elaborats per l’alumne,
• aplicació pràctica en bioètica,
• representativitat del títol escollit,
• organització de la informació i seguiment de l’esquema marcat,
• bibliografia consultada,
• presentació i forma,
• coherència global del treball
Un cop revisats els treballs per la Comissió Acadèmica es citarà a l’alumne per a la seva
defensa pública davant d’un Tribunal designat per la Comissió Acadèmica.

DEFENSA DEL TFM:
Presentats tots els Treballs Finals de Màster de la promoció, la Direcció Acadèmica en
coordinarà la seva correcció prèvia a la defensa oral.
Es dissenyarà un calendari per a les defenses orals(*), de manera individualitzada, amb
un Tribunal format per dos o tres docents designats per la Direcció Acadèmica. Els
membres del Tribunal hauran tingut accés previ als TFM a avaluar i després de la
defensa oral podran formular preguntes a l’estudiant.
La nota final del TFM es consensuarà en el Tribunal i es notificarà a l’alumne.
(*) Pels alumnes inscrits a la modalitat virtual del Màster, als que els hi resulti impossible assistir a
la defensa oral presencial, se’ls hi donarà la possibilitat de fer-ho mitjançant videoconferència.

