
TRIBUNAL UNIPERSOAL

RÚBRICA DO TRABALLO DE FIN DE GRAO (PROXECTO DE INVESTIGACIÓN)

Artigo 9.6 do Rgto. do Traballo de Fin de Grao en Enfermería da E.U.E. de Ourense: “O tribunal 
unipersoal asignará un máximo de cualificación do 70 % da nota do TFG segundo o modelo 
oficial/rúbrica”.

Nome da/o estudante Curso
académico

Título do TFG Data

Introdución e obxectivos (2,8 puntos)

Contextualización 
Propósito 
Obxectivos
Bibliografía actualizada e citada adecuadamente ao longo do escrito
Metodoloxía e organización da investigación (2,8 puntos)

Deseño, ámbito, suxeitos de estudo, variables, recollida e análise de
datos, tamaño mostral, plan de traballo, limitacións do estudo, 
aspectos éticos e legais, orzamento para a súa realización

Exposición e defensa (1,4 puntos)

CUALIFICACIÓN FINAL (numérica)

En Ourense, a              de                                            de 20_             

Asinado:                                                                

Rubrica para avaliación do TFG E.U.E. Ourense



TRIBUNAL   UNIPERSOAL

RÚBRICA DO TRABALLO DE FIN DE GRAO (ESTUDO DE INVESTIGACIÓN)

Artigo 9.6 do Rgto. do Traballo de Fin de Grao en Enfermería da E.U.E. de Ourense: “O tribunal 
unipersoal asignará un máximo de cualificación do 70 % da nota do TFG segundo o modelo 
oficial/rúbrica”.

Nome da/o estudante Curso académico

Título do TFG Data

Introdución e obxectivos (2 puntos)
Contextualización 
Propósito 
Obxectivos
Bibliografía actualizada e citada adecuadamente ao longo do escrito
Metodoloxía e Resultados (2 puntos)

   Metodoloxía  : deseño, ámbito, suxeitos do estudo, variables, recollida e
análise de dados, tamaño mostral, plan de traballo, limitacións do 
estudo, aspectos éticos e legais

   Resultados  : presentación correcta, sen interpretación dos logros
obtidos.
Discusión e conclusións (1,6 puntos)

Discusión: explicación dos resultados obtidos

Conclusións: deben dar resposta aos obxectivos expostos e estar 
baseadas nos datos obtidos
Exposición e defensa (1,4 puntos)

CUALIFICACIÓN FINAL (numérica)

En Ourense, a            _ de                                           de 20         _

Asinado:                                                                

Rubrica para avaliación do TFG E.U.E. Ourense



TRIBUNAL UNIPERSOAL

RÚBRICA DO TRABALLO DE FIN DE GRAO (REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA)

Artigo 9.6 do Rgto. do Traballo de Fin de Grao en Enfermería da E.U.E. de Ourense: “O tribunal 
unipersoal asignará un máximo de cualificación do 70 % da nota do TFG segundo o modelo 
oficial/rúbrica”.

Nome da/o estudante Curso
académico

Título do TFG Data

Introdución e obxectivos (2 puntos)
Contextualización 
Propósito 
Obxectivos
Bibliografía actualizada e citada adecuadamente ao longo do escrito
Búsqueda da información (2 puntos)

Metodoloxía
Fontes e recursos seleccionados
Exhaustividade
Estratexia de procura utilizada
Criterios usados para a inclusión de artigos 
Descrición e análise dos resultados de procura
Aborda o coñecemento actual sobre o tema seleccionado
Resultados
Nº de referencias atopadas e seleccionadas
Descrición dos estudos/referencias
Presentación correcta, sen interpretación dos resultados obtidos
Discusión e conclusións (1,6 puntos)

Explicación dos achados obtidos.
As conclusións deben dar resposta aos obxectivos expostos e estar 
baseadas nos datos obtidos

Exposición e defensa (1,4 puntos)

CUALIFICACIÓN FINAL (numérica)

En Ourense, a           _ de                                                           de 20        _

Asinado:                                                                  

Rubrica para avaliación do TFG E.U.E. Ourense


