SALA DE PROJECTES I TESINES DE MÀSTER


L’horari de sala és de 9:00h a 20:45h.



La Sala de Projectes està reservada :



preferentement per a alumnes que estiguen realitzant tesines de màster.
per a alumnes d'últims cursos que necessiten la consulta de la col·lecció de PFC
(Projectes Final de Carrera). Des de juny del 2003, només es disposen dels projectes que
tinguen el permís de l’autor per a la seua consulta.



Per a accedir a la sala, cal passar pel mostrador i realitzar un préstec ordinari, dipositant un carnet
UPV, fent-se així responsable del correcte ús de la sala: col·lecció i instal·lacions.



La col·lecció de PFC és troba en lliure accés restringit, per tant cada usuari pot consultar els
projectes que l’interessen SENSE SORTIR de la sala.



Després de la consulta, els PFC’s en format paper/electrònic s’han de dipositar en la taula
indicada, no s’han de guardar.



Els PFC’s no es presten, sols poden consultar-se dins de la sala. No es permet la reproducció total
o parcial dels projectes dipositats en la Biblioteca.



No està permès entrar begudes, excepte aigua, menjar o fumar dins de la sala.



En cas d’abandonar la sala més de 15 minuts, s’ha d’avisar al personal de la Biblioteca.



Es recomana no deixar objectes de valor en la Sala. La Biblioteca no es fa responsable dels
objectes que els usuaris s’hi deixen.



El personal de la Biblioteca està autoritzat a retirar els objectes personals deixats en la sala de
projectes per els usuaris.



L’ocupació de la sala per a usos no propis de la Biblioteca, així com el deteriorament de
l’equipament, es notificarà al responsable de Biblioteca i es prendran mesures disciplinaries.



Finalitzat l’ús de la sala, cal passar pel mostrador de la Biblioteca per a recollir el carnet dipositat.
Abans de l’entrega del carnet, el personal de Biblioteca realitzarà una comprovació del bon estat
de la sala (neteja, etc.).
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