MÀSTER EN PSICOTERÀPIA PSICOANALÍTICA CONTEMPORÀNIA
Treball de Fi de Màster (TFM)
El pla de formació del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica Contemporània inclou la realització d’un
Treball de Fi de Màster (TFM) en els següents termes aprovats pel Consell Acadèmic:
1. El treball haurà de presentar-se en el termini màxim d’un any des del moment de la finalització
dels crèdits teòrics del programa. Si es presenta més tard d’aquest termini, haurà d’abonar-se
l’import corresponent a les taxes URL per a ser inscrit a una nova convocatòria.
2. La convocatòria es farà pública en el calendari acadèmic del IUSM. Hi haurà dos
convocatòries: juliol i octubre. Oportunament, s’anunciarà el lloc i l’hora de la convocatòria.
3. El treball serà de caràcter clínic, amb el corresponent desenvolupament teòric i/o tècnic, sobre
algun aspecte de la Psicoteràpia Psicoanalítica connectat amb la pròpia experiència de
l’estudiant.
4. Ha de ser original i tenir una extensió aproximada de 20 ó 25 pàgines (numerades) de format
DIN-A4, a doble espai i cos 12pp. En la portada hauran de constar el nom de l’alumne i del
tutor, així com el títol del treball.
5. El treball ha d’acollir-se a la normativa APA (American Psychological Association) o
Vancouver (http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/) pel que fa a la
utilització de referències bibliogràfiques.
6. L’estudiant contactarà amb un dels professors o supervisors del Màster o d’altres títols de
Màster o d’Expert Universitari del Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer per
a l’orientació i assessorament del treball en qualitat de tutor.
7. Una vegada finalitzat el treball, el tutor emetrà un breu comentari de valoració d’aquest, dirigit
al Consell Acadèmic, on s’especificarà que dona la seva aprovació per a la presentació i que
s’ha d’incloure com a annex en el propi treball.
8. L’estudiant defensarà oralment el seu treball davant d’un tribunal de 3 professors designats pel
Consell Acadèmic i aquests emetran l’avaluació verbalment. Excepcionalment, un membre
designat del Consell Acadèmic farà l’avaluació del treball tenint en compte el comentari
redactat pel tutor i amb el consens de la resta de membres del Consell.
9. Es qualificarà segons la nomenclatura acadèmica habitual. Si resultes la qualificació de
SUSPENS, l’estudiant haurà de realitzar i presentar un altre treball diferent. Si es considera un
treball incomplet, o amb deficiències no molt rellevants, serà retornat a l’estudiant per a referlo i presentar-lo en la convocatòria següent.
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10. Es lliurarà en format pdf en la data fixada en el calendari acadèmic de cada curs per la
Secretaria Acadèmica del Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer. El nom de
l’arxiu pdf haurà de ser: Cognom_nom_TFM-curs (per exemple, sanchez_maria_TFM-21-22).
El treball no es considerarà lliurat si l’alumne no ha rebut confirmació de recepció per escrit.
11. L’estudiant podrà sol·licitar la revisió de la qualificació final en el termini màxim de 7 dies
hàbils després de la data de comunicació de qualificacions en el cas de disconformitat amb
l’esmentada qualificació.
12. L’estudiant haurà de sol·licitar, per escrit, la revisió de la qualificació indicant els motius. La
sol·licitud haurà de dirigir-se al Director del Màster, que la traspassarà al tribunal corresponent
i entregar-la a la Secretaria Acadèmica, d’acord amb els formularis que es facilitaran a tal
efecte. El tribunal haurà de respondre per escrit, en un termini no superior als 7 dies hàbils, i
dirigirà la resposta a la Secretaria Acadèmica per a que la transmeti a l’alumne. Si la revisió
comporta la modificació de la qualificació, haurà de rectificar-se l’acta corresponent.
13. En el cas que es mantingui la disconformitat sobre la qualificació definitiva del TFM,
l’estudiant disposarà de 7 dies hàbils després de la data en que se li comuniqui la resposta del
tribunal per a seguir el procediment de recurs, sol·licitant la constitució de tribunal
extraordinari. Per a fer aquesta sol·licitud, serà necessari que, primer s’hagi produït la revisió
a què es fa referència en el punt 11.
14. En cap cas es considerarà finalitzat el programa de formació ni, per tant, s’expedirà el
títol de Màster corresponent, si no s’ha presentat i avaluat favorablement el Treball de
Fi de Màster (TFM).
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