
ANEXO IV. Acta de cualificación do Traballo Fin de Máster 

Nome e apelidos do/a alumno/a 

Título do Traballo Fin de Máster 

A1 Puntuación outorgada polo membro 1 (máximo 70 puntos) 

A2 Puntuación outorgada polo membro 2 (máximo. 70 puntos) 

A3 Puntuación outorgada polo membro 3 (máximo 70 puntos) 

A=(A1+A2+A3)/3 Puntuación outorgada polo tribunal (máximo 70 puntos) 

B Puntuación outorgada polo/a director/a (máximo 30 puntos) 

C=(A+B)/10 Puntuación final do TFM (máximo 10 puntos) 

Observacións: 

Vigo, ......... de .................................. de 20…....

Presidente/a Secretario/a Vogal
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Criterios de avaliación e cualificación do Traballo Fin de Máster aprobados pola Comisión 
Académica do Máster Universitario en Enxeñaría de Minas a empregar polo tribunal 

Cada membro do tribunal cualificará o Traballo Fin de Máster (TFM) ca nota que resulte de sumar 
as puntuacións dos seguintes apartados: 

1. Resumo póster A4 (ata 5 puntos)

2. Dificultade do traballo (ata 15 puntos)

3. Calidade do documento/memoria (ata 15 puntos)

4. Claridade e contido da defensa pública do TFM (ata 20 puntos)

5. Resposta ás preguntas do tribunal (hasta 15 puntos)

Para a puntuación do apartado 2 os membros do tribunal terán en conta o informe do/a 
director/a do TFM.  

A nota outorgada polo tribunal ao TFM será a suma das notas dos tres membros do 
tribunal dividida entre 3. 

A cualificación final do Traballo Fin de Máster obterase de sumar a puntuación 
outorgada polo director/a e a puntuación outorgada polo tribunal e dividida por 10. 

O TFM será cualificado como suspenso nos seguintes casos: 

• A nota media final do TFM é inferior a 5 puntos.

• A cualificación nalgún dos apartados puntuados polo tribunal é moi deficiente.

• TFM é una copia total ou parcial doutro traballo.

O TFM será proposto para matrícula de honra si o acorda o tribunal por unanimidade e si 
cumpre os requisitos mínimos seguintes: 

• A nota final do TFM é igual ou superior a 9 puntos.

• Ao igual que no resto de materias, so se poderá conceder unha matrícula de honra 
por cada 20 persoas matriculadas ou unha matrícula como mínimo se o número de 
persoas matriculadas é inferior a 20.
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