ORGANITZACIÓ DE L’AVALUACIÓ DELS TREBALLS FINALS DE MÀSTER DE
L’ESPECIALITAT D’ARQUEOLOGIA PREHISTÒRICA
A PARTIR DEL CURS 2013-2014
a) La proposta de Tribunal d’Avaluació l’ha de fer el director/a (o directors/eres) del Treball
Final de Màster.
b) El Tribunal d’Avaluació estarà format per tres membres, tots/es amb el grau de Doctor/a.
D’aquests tres membres, al menys un/a haurà de ser professor/a del Departament de
Prehistòria de la UAB i un/a haurà de ser un investigador/a reconegut/da que pertanyi a
un departament universitari, institució de recerca o altri que no sigui el Departament de
Prehistòria de la UAB. Així mateix s’anomenarà un/a investigador/a en qualitat de
suplent per si es produeix cap imprevist.
c) El Director o Directors del Treball en cap cas podran formar part del Tribunal
d’Avaluació del treball que hagin dirigit.
d) Les propostes específiques de Tribunals d’Avaluació dels Treballs Finals de Màster i del
dia i lloc de presentació pública dels Treballs hauran de ser aprovades pel Consell de
Departament. Per a la convocatòria de juliol, les propostes hauran de presentar-se i
aprovar-se abans del 31 de maig del curs corresponent i per la convocatòria de setembre,
abans del 31 de juliol del curs corresponent.
e) El temps de presentació del treball per part del/la estudiant no podrà excedir en cap cas
els 30 minuts. Després de la presentació, el Tribunal tindrà un temps per a que els seus
membres facin els comentaris que considerin convenients i plantejar al/la estudiant les
qüestions que convingui en relació al Treball presentat i a l’exposició realitzada.
f) El Departament de Prehistòria no es farà càrrec de les possibles despeses de desplaçament
i allotjament dels membres externs dels Tribunals d’Avaluació.
g) El Coordinador de Màster del Departament establirà les dates màximes d’entrega de les
qualificacions del Tribunals per a cada una de les convocatòries, per tal d’assegurar
l’entrada de les notes a l’acta en la data fixada per la Gestió Acadèmica de la Facultat.
h) Es pot contemplar la possibilitat de que en el cas de qui hagin varis treballs que abordin
temàtiques similars (camp d’estudi, problemàtica arqueològica...), el Tribunal

d’Avaluació pugui ser el mateix per a tots ells. Les condicions són les mateixes que pels
Tribunals específics per avaluar un únic Treball Final de Màster.
i) Eventualment, el Departament podrà establir un Tribunal d’Avaluació general (amb les
mateixes característiques de composició que les fixades pels Tribunals específics) per
avaluar aquells Treballs Finals de Màster pels que no es consideri la possibilitat de
realitzar un Tribunal específic. En aquest cas, les possibles despeses de desplaçament i
allotjament del membre extern d’aquest Tribunal aniran a càrrec del Departament. La
resta de condicions seran les mateixes que les especificades pels tribunals específics.

NOTA: es recorda que per un acord existent entre els dos Departaments implicats en el
Màster Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana, no es pot qualificar cap treball amb la nota
Matrícula d’Honor.

