
PRAZOS DE SOLICITUDE DE DATA PARA REALIZACIÓN DO TFE

Do 30 de xaneiro ó 7 de febreiro de 2017
1.- Deberán solicitar data neste prazo os alumnos que aprobaran tódolos créditos nos exames do primeiro cuadrimestre ou no curso pasado.
2.- Os impresos atópanse en conserxería, unha vez cubertos entregaranse en Secretaría. No impreso de solicitude o alumno proporá tres datas para a realización o TFE a escoller dentro do prazo que figura no
punto 3 deste epígrafe.
3.- Prazo de realización: máximo 8 meses dende a finalización do período de exames no que o/a alumno/a superou a/as disciplina/s necesarias, ou dende o anterior exame de TFE realizado. As datas finais dos
concertos serán decididas respetando, na medida  do posible, as preferencias expresadas polo alumnado na solicitude, pero tendo en conta tamén as necesidades de organización do centro, polo que non se
concederán datas coincidentes con períodos de exames nin entre o 10 de xullo e o 19 de setembro. 
4.- Publicación do calendario provisional: o día 10 de febreiro  na web e no taboleiro da Xunta Directiva.
5.- Publicación do calendario definitivo: o día 15 de febreiro na web e no taboleiro da Xunta Directiva. Unha  vez publicadas as datas no calendario definitivo non se concederán cambios salvo causas médicas
ou de forza maior, debidamente xustificadas. 
6.- Envío dos datos do programa do concerto e/ou traballo: deberase enviar a vicedireccion@csmcoruna.com con tres semanas de antelación da data de realización da primeira proba do TFE. 
Recoméndase revisar o documento “Protocolo para o desenvolvemento do traballo fin de estudos” así como a programación didáctica do TFE do departamento correspondente.

Do 2  ó 16 de maio
1.- Deberán solicitar data neste prazo únicamente os alumnos que conten con aprobar nos exames do 2º cuadrimestre tódolos créditos para poder presentarse ó TFE, e necesiten realizar o TFE
dentro dun prazo breve, consignado no punto 3. A realización do TFE estará condicionada á superación efectiva de todos os créditos necesarios na convocatoria ordinaria do 2º cuadrimestre.
2.- Os impresos atópanse en conserxería, unha vez cubertos entregaranse en Secretaría. No impreso de solicitude o alumno proporá tres datas para a realización o TFE a escoller dentro do prazo que figura no
punto 3 deste epígrafe.
3.- Prazo de realización: ata o 7 de xullo (excluídos períodos de exames)
4.- Publicación do calendario provisional: o día 22 de maio  na web e no taboleiro da Xunta Directiva.
5.- Publicación do calendario definitivo: o día 25 de maio na web e no taboleiro da Xunta Directiva. Unha vez publicadas as datas no calendario definitivo non se concederán cambios salvo causas médicas ou
de forza maior, debidamente xustificadas. 
6.- Envío dos datos do programa do concerto e/ou traballo: deberase enviar a vicedireccion@csmcoruna.com con tres semanas de antelación da data de realización da primeira proba do TFE. 
Recoméndase revisar o documento “Protocolo para o desenvolvemento do traballo fin de estudos” así como a programación didáctica do TFE do departamento correspondente.

Do 12 de xuño ó 14 de xullo
1.- Deberán solicitar data neste prazo os alumnos que aproben nos exames da convocatoria ordinaria do 2º cuadrimestre ou na convocatoria extraordinaria, así como aqueles que non superaran o
TFE en convocatorias anteriores.
2.- Os impresos atópanse en conserxería, unha vez cubertos entregaranse en Secretaría. No impreso de solicitude o alumno proporá tres datas para a realización o TFE a escoller dentro do prazo que figura no
punto 3 deste epígrafe.
3.- Prazo de realización: máximo 8 meses dende a finalización do período de exames no que o/a alumno/a superou a/as disciplina/s necesarias, ou dende o anterior exame de TFE realizado. As datas a elixir
han de ser a partir do 19 de setembro e serán decididas respetando, na medida  do posible, as preferencias expresadas polo alumnado na solicitude, pero tendo en conta tamén as necesidades de organización
do centro (excluídos  períodos de exames)
4.- Publicación do calendario provisional: o día 19 de xullo  na web e no taboleiro da Xunta Directiva.
5.- Publicación do calendario definitivo: o día 24 de xullo na web e no taboleiro da Xunta Directiva. Unha vez publicadas as datas no calendario definitivo non se concederán cambios salvo causas médicas ou
de forza maior, debidamente xustificadas. 
6.- Envío dos datos do programa do concerto e/ou traballo: deberase enviar a vicedireccion@csmcoruna.com con tres semanas de antelación da data de realización da primeira proba do TFE. 
Recoméndase revisar o documento “Protocolo para o desenvolvemento do traballo fin de estudos” así como a programación didáctica do TFE do departamento correspondente.
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