
                    

ANNEX 3

Normativa sobre l’atorgament de Matrícules 
d’Honor als Treballs de Fi de Màster (TFM’s)

APROVADA en reunió plenàra de l'ORGMEIO el 15  de desembre de 2010

Preàmbul

D’acord amb l’article 5.2 de la normativa acadèmica dels màsters universitaris 
de la UPC sobre els Projectes i tesines de fi de màster, aprovada pel Consell de 
Govern (acord núm. 67/2010),  correspon a l’òrgan responsable del  màster 
establir la normativa específica per regular i completar els processos lligats 
tant a la configuració dels tribunals avaluadors com a la realització dels actes 
d’avaluació dels projectes o tesines de màster.

Àmbit d’aplicació

Aquestes normes s’apliquen a tot l’estudiantat del Màster interuniversitari en 
Estadística i Investigació Operativa UPC-UB.

Atès l’anterior i a efectes d’unificar els criteris per la menció i l’atorgament de 
Matrícules d’Honor per als Treballs de Fi de Màster s’estableix la metodologia 
següent: 

1. Els tribunals de cada especialitat atorguen una qualificació de 0 a 10. Les 
qualificacions  numèriques  es  donen  amb  una  resolució  de  0,1  i  les 
descriptives s’assignen segons la correspondència següent:

0,0 - 4,9: Suspens
5,0 - 6,9: Aprovat
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7,0 - 8,9: Notable
9,0 -  10: Excel·lent/ Matrícula d’honor

2. Si la qualificació és >= 9,5, el tribunal pot fer la proposta de Matricula 
d'Honor (MH) mitjançant un informe raonat.

3. L’informe  raonat es redactarà d’acord amb els criteris d'avaluació que 
proposarà  l’òrgan  responsable  del  màster  per  facilitar  la  decisió  del 
Tribunal Únic de Matricules d’Honor (TUMH).

4. El TUMH, renovable cada any,  estarà format pels tres presidents dels 
tres tribunals d'especialitat i per dos professors/res dessignats per l’òrgan 
responsable  del  màster.  L’òrgan  responsable  del  màster  nomenarà  el 
President del TUMH. 

5. Aquest  tribunal  es  reunirà  tres  cops  a  l'any,  a  continuació  de  les 
convocatòries de defensa de TFM’s i en un termini no superior a un mes.

6. Per decidir l’atorgament de les MH, el TUHM disposarà de les memòries 
dels TFM’s que opten a MH, juntament amb l'informe del corresponent 
tribunal  d’especialitat.  A la vista dels  mateixos decidirà els  TFM’s que 
obtenen la menció MH.

7. Aquesta normativa serà d’aplicació a partir de l'any 2011.
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