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Aquesta aplicació  és l’eina virtual que substitueix el taulell d’ofertes TFE i que permet
exposar la relació i detalls de tots els Treballs Final d’Estudi (TFG i TFM) que hi ha en
“oferta” a les titulacions de l’Escola per tal de que els estudiants puguin conèixer-los i
escollir el que més els encaixi.

L’aplicació té el perfil “Professor” que permet gestionar les ofertes de TFE i el perfil
“Estudiant” que permet seleccionar el TFE que es vol cursar.

Una vegada el professor assigni un TFE a l’estudiant i aquest ho accepti, quedarà feta
automàticament la inscripció del TFE.

A continuació des de Gestió Adadèmica revisarem que l’estudiant compleix les condicions
per matricular el TFE i l’estudiant podrà realitzar la matrícula juntament amb la resta
d’assignatures en el període marcat al calendari acadèmic.

ENLLAÇ A L’APLICACIÓ WEB

https://www.epsem.upc.edu/ca/estudis/tfg-tfm/ofertes-treballs-fi-destudis

ACCÉS A L’EINA

Té accés a l’aplicació els estudiants de l’EPSEM de Grau i Màster que estan en disposició
d’inscriure el TFE.

En cas que tinguis problemes d’accés, posa’t en contacte amb nosaltres creant un Tiquet
Demana ( https://demana.upc.edu/siae_upcmanresa/ ).

Cal identificar-se utilitzant el nom d’usuari i contrasenya habituals a les intranets de la UPC
(normalment és nom.cognom).
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CERCADOR D’OFERTES

A la part superior dreta de l’aplicació apareix el botó “Mostra cercador”.

Pots ajustar la cerca d’ofertes de TFE, especificant alguns camps com:
- Titulació: cercar només ofertes de TFE vinculades a la teva titulació
- Departament: cercar només ofertes d’un departament determinat
- Professora/professor: cercar ofertes que ha proposat un professor

O bé “Veure totes les ofertes” i visualitzar totes les ofertes de TFE que s’estan oferint en
aquests moments.

Una vegada s’ha especificat la informació, cal prémer el botó “Cerca”.

Per visualitzar una oferta concreta, cal prémer sobre la fletxa que apareix al costat
esquerre del títol de l’oferta.
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I apareixerà una informació resumida de l’oferta:

Per veure la informació completa de l’oferta cal prémer “Més info”:

ESTATS DE LES OFERTES

Les ofertes de TFE poden tenir els estats:

- Pública: Les ofertes que poden ser sol·licitades per un estudiant

- Assignada: Les ofertes que ja han estat assignades a un estudiant

SOL·LICITUD D’UN TFE

Quan vegis l’oferta de TFE que s’ajusta a les teves necessitats, pots escollir-la clicant el
botó “Sol·licita l’oferta”.

Per defecte quan es crea una sol·licitud s’autocompleta amb les dades de l’ estudiant:
- Nom complet
- DNI
- Correu electrònic

L’estudiant tindrà accés a afegir les següents dades:

- Telèfon: camp de text.
- Comentaris:  camp de text.
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A continuació, el professor rebrà un avís.
Es recomana que abans de continuar, l’estudiant i el professor es posin en contacte per
conèixe’s i acabar de resoldre els dubtes que es puguin tenir.
El professor assignarà l’oferta a un estudiant. Si més d’un estudiant ha sol·licitat el mateix
TFE, la resta d’estudiants seran rebutjades i així es podrà sol·licitar una altra oferta.

Només es pot tenir en curs sol·licitud de TFE. En cas que la sol·licitud no sigui acceptada,
fins que el professor no rebutgi l’oferta, l’estudiant NO podrà fer una nova sol·licitud a un
altre TFE.

Una vegada l’oferta de l’estudiant ha estat assignada, l’estudiant rebrà la confirmació de que
ha estat assignat per aquella oferta.

Per qualsevol consulta en l’ús de l’eina, posa’t en contacte amb nosaltres mitjançant un
Tiquet Demana:

https://demana.upc.edu/siae_upcmanresa/

A RECORDAR

- Enllaç a l’aplicació:
https://www.epsem.upc.edu/ca/estudis/tfg-tfm/ofertes-treballs-fi-destudis

- Les ofertes que són “Públiques” són les que estan disponibles per sol·licitar.

- Una vegada s’ha sol·licitat una oferta, el professor l’assigna a un estudiant i
finalment l’estudiant l’ha d’acceptar.

- Quan s’accepta una oferta, aquesta queda inscrita automàticament.

- La matrícula es farà al juliol al mateix moment que es matricula la resta
d’assignatures.

- Per qualsevol consulta, posa’t en contacte amb nosaltres:
https://demana.upc.edu/siae_upcmanresa/

Data de l’última actualització: juny 2021

https://demana.upc.edu/siae_upcmanresa/
https://www.epsem.upc.edu/ca/estudis/tfg-tfm/ofertes-treballs-fi-destudis
https://demana.upc.edu/siae_upcmanresa/

