ORGANIZACIÓN DOS TRABALLOS FIN DE ESTUDOS - XUÑO 2020 / MARZO 2021
ALUMNADO QUE APROBOU TODO NO ADIANTO DE CONVOCATORIA DE DECEMBRO, NA CONVOCATORIA ORDINARIA DO 1º CUADRIMESTRE
OU NA CONVOCATORIA ORDINARIA DO 2º CUADRIMESTRE E DESEXA REALIZAR O TFE EN XUÑO OU XULLO
- Este alumnado debe comunicar que desexa realizar en xuño ou xullo o TFE escribindo a direccion@csmcoruna.com entre o 4 e 15 de maio.
- O 16 de maio aparecerá publicado na web o listado de dito alumnado.
- O alumnado deberá solicitar a súa data de realización entre o 15 e o 19 de maio, cubrindo o impreso de solicitude de data e enviándoo a direccion@csmcoruna.com
- Datas de realización do TFE: 12 xuño*, 19 xuño*, 26 xuño*, 29 xuño, 30 xuño, 1 xullo, 2 xullo, 3 xullo. (nas datas con asterisco o TFE debe realizarse nese único día).
- As datas asignadas serán publicadas na web o día 20 de maio.
- O alumnado deberá enviar a vicedireccion@csmcoruna.com o traballo académico, CV, foto e, se houbera, notas ó programa, con tres semáns de antelación á data de TFE asignada.
- Para posibles solicitudes e prazos de modificacións das propostas do TFE, debe consultarse a programación docente da materia correspondente, así como o protocolo xeral de TFE.
A convocatoria extraordinaria se realizará ao longo do 1º cuadrimestre do seguinte curso, ata o remate do período lectivo do 1º cuadrimestre.
Prazo para pedir data: 1-10 xullo. Publicación de datas asignadas: 15 xullo.

ALUMNADO QUE APROBOU TODO NO ADIANTO DE CONVOCATORIA DE DECEMBRO, NA CONVOCATORIA ORDINARIA DO 1º CUADRIMESTRE
OU NA CONVOCATORIA ORDINARIA DO 2º CUADRIMESTRE E DESEXA APRAZAR O TFE PARA REALIZALO EN OUTUBRO-NOVEMBRO
- Este alumnado debe comunicar que desexa aprazar o TFE e realizalo en outubro ou novembro, escribindo a direccion@csmcoruna.com entre o 4 e 15 de maio.
- O 16 de maio aparecerá publicado na web o listado de dito alumnado.
- O alumnado deberá solicitar a súa data de realización entre o 1 e o 10 de xullo, cubrindo o impreso de solicitude de data e enviándoo a direccion@csmcoruna.com
- Datas de realización do TFE: entre o 5 de outubro e o 20 de novembro.
- As datas asignadas serán publicadas na web o día 15 de xullo.
- O alumnado deberá enviar a vicedireccion@csmcoruna.com o traballo académico, CV, foto e, se houbera, notas ó programa, con tres semáns de antelación á data de TFE asignada.
- Para posibles solicitudes e prazos de modificacións das propostas do TFE, debe consultarse a programación docente da materia correspondente, así como o protocolo xeral de TFE.

A convocatoria extraordinaria se realizará ao longo do 1º cuadrimestre do seguinte curso, ata o remate do período lectivo do 1º cuadrimestre.
Prazo para pedir data: 10-23 novembro. Publicación de datas asignadas: 25 novembro.

ALUMNADO QUE APROBA TODO NA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE XUÑO
- Este alumnado deberá solicitar a súa data de realización entre o 1 e o 10 de xullo, cubrindo o impreso de solicitude de data e enviándoo a direccion@csmcoruna.com
- Datas de realización do TFE: entre o 5 de outubro e o 20 de novembro.
- As datas asignadas serán publicadas na web o día 15 de xullo.
- O alumnado deberá enviar a vicedireccion@csmcoruna.com o traballo académico, CV, foto e, se houbera, notas ó programa, con tres semáns de antelación á data de TFE asignada.
- Para posibles solicitudes e prazos de modificacións das propostas do TFE, debe consultarse a programación docente da materia correspondente, así como o protocolo xeral de TFE.
A Convocatoria extraordinaria se realizará ata o 12 de marzo do seguinte curso.
Prazo para pedir data: 10-23 novembro. Publicación de datas asignadas: 25 novembro.

