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El TFG del grau de farmàcia UB es porta a terme en el marc d’un àmbit docent principal 

i integra coneixements de com a mínim, dos àmbits docents addicionals atès la seva 

funció integradora. En el moment de definir les directrius i organització de l’assignatura, 

es van establir a la Facultat de Farmàcia 27 àmbits docents. 

Tanmateix, les característiques del TFG quan a tipus de projectes o estudis es van 

establir inicialment en base a tres opcions: 

1. La revisió, la documentació i la investigació bibliogràfica 

2. L’elaboració d’un treball d’investigació en departaments universitaris 

3. Activitats portades a terme en empreses o altres institucions 

Els professors que imparteixen docència en la titulació són els que fan les propostes de 

projectes de TFG. Aquestes propostes es publiquen en la web agrupades per àmbits 

docents abans que els estudiants formalitzin la preinscripció. El procés de preinscripció 

te la finalitat d’ordenar els estudiants i assignar-los a un àmbit docent. Tanmateix, 

l’estudiant pot proposar el tema d’estudi que es valorat per la CTFG. Si el projecte és 

acceptat l’estudiant s’integra directament en l’àmbit docent del projecte proposat. 

Després de 4 cursos d’impartició de l’assignatura, es valoren les preferències dels 

estudiants quant a l’àmbit docent preferent, el tema escollit i el tipus de treball que 

desenvoluparan. Amb aquesta finalitat es recullen les dades dels treballs realitzats 

durant el curs 2013-2014. Tanmateix, es valora el procés d’assignació en tots els seus 

aspectes durant el passat curs 2013-14 i l’actual 2014-15. 

Finalment, es valora l’opinió dels estudiants en relació a la seva conformitat amb el 

tema d’estudi assignat. Aquesta opinió es va recollir amb una enquesta realitzada 

durant el mes de desembre de 2014. 

 


