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備注：截止日期前的工作日及辦公時間内提交。

Nota: Submeter dentro do horário de trabalho antes da data fixada.
Note: Submit within the working hours prior to the deadline.

Last updated: 10 August 2022 

第一學期  

項目報告引介前 

 

學生提交經指導老師同意之項目報告至法學院辦公室 

包括電子檔（Word及 Pdf 檔）、導師同意之電郵以及三本

紙質版 

 

10 月 15 日或之前[備注] 

 

 

 

 

項目報告引介時段 

 

11 月 1 至 30 日[備注] 

 

項目報告引介後(30 日内提交) 

 

學生提交經指導老師同意之項目報告最終版本至法學院

辦公室 

包括電子檔（Word及 Pdf 檔）、導師同意之電郵以及三本

紙質版 

 

 

 

12 月 15 日或之前[備注] 

 

 

     第二學期 

項目報告引介前 

 

學生提交經指導老師同意之項目報告至法學院辦公室 

包括電子檔（Word 及 Pdf 檔）、導師同意之電郵以及三

本紙質版 

 

 

 

3 月 15 日或之前[備注] 

 

 

項目報告引介時段 

 

4 月 1 至 30 日[備注] 

 

項目報告引介後 (30 日内提交) 

 

學生提交經指導老師同意之項目報告最終版本至法學院

辦公室 

包括電子檔（Word 及 Pdf 檔）、導師同意之電郵以及三

本紙質版 

 

 

 

在 5 月 20 日或之前[備注]成功提交項目報告最終版

本及其文件者將提交至 6 月份的教務委員會會議

審批其畢業資格。 

如在上述期限後提交，則提交至下一個教務委員

會會議審批其畢業資格。 
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1º Semestre 

Antes de Apresentação do Relatório de Projecto 

O aluno entrega para secretaria da Faculdade de Direito o 

Relatório de Projecto aprovado pelo Orientador  

[3 cópia impressa com a versão digital (Word e Pdf) 

incluindo email da aprovação do Orientador] 

 

Na data ou antes de 15 de Outubro[nota] 

 

 

 

Período de Apresentação do Relatório de Projecto 

 

1 a 30 de Novembro[nota] 

 

Depois de Apresentação do Relatório de Projecto 

O aluno entrega para secretaria da Faculdade de Direito a 

versão final do Relatório de Projecto aprovado pelo 

Orientador  

[3 cópia impressa com a versão digital (Word e Pdf) 

incluindo email da aprovação do Orientador] 

 

 

Na data ou antes de 15 de Dezembro[nota]  

 

 

 

2º Semestre 

Antes de Apresentação do Relatório de Projecto 

O aluno entrega para secretaria da Faculdade de Direito o 

Relatório de Projecto aprovado pelo Orientador  

[3 cópia impressa com a versão digital (Word e Pdf) 

incluindo email da aprovação do Orientador] 

 

 

 

Na data ou antes de 15 de Março[nota] 

 

 

 

Período de Apresentação do Relatório de Projecto  

 

1 a 31 de Abril [nota] 

 

Depois de Apresentação do Relatório de Projecto 

O aluno entrega para secretaria da Faculdade de Direito a 

versão final do Relatório de Projecto aprovado pelo 

Orientador  

[3 cópia impressa com a versão digital (Word e Pdf) 

incluindo email da aprovação do Orientador] 

 

 

 

  

         

       

         

  

     

    

Antes de 20 de Maio[nota] submeter a versão final 

do relatório do projecto e os respectivos 

documentos em completo até ao dia 20 de Maio, 

podem ser aprovados pelo na reunião de senado em 

Junho.

Caso submeter após o prazo acima referido, vão ser

aprovados na próxima reunião de senado.
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Note: Submit on working days within office hours prior to the deadline.
Nota: Submeter dentro do horário de trabalho antes da data fixada.
備注：截止日期前的辦公時間内提交。
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1st Semester 

Before Project Report Presentation 

Student submits the Project Report approved by supervisor 

to FLL General Office. 

[Including soft copy (Word & pdf version) with the approval 

email from supervisor and 3 hard copies] 

 

On or before 15th October[note] 

 

Project Report Presentation 1st to 30th November[note] 

After Project Report Presentation (Within 30 days) 

Student submits the final version of the Project Report 

approved by supervisor to FLL General Office. 

[Including soft copy (Word & pdf version) with the approval 

email from supervisor and 3 hard copies] 

 

On or before 15th December[note] 

 

2nd Semester  

Before Project Report Presentation 

Student submits the Project Report approved by supervisor 

to FLL General Office. 

[Including soft copy (Word & pdf version) with the 

approval email from supervisor and 3 hard copies] 

 

On or before 15th March[note] 

 

Project Report Presentation 1st to 30th April[note] 

After Project Report Presentation (Within 30 days) 

Student submits the final version of the Project Report 

approved by supervisor to FLL General Office. 

[Including soft copy (Word & pdf version) with the 

approval email from supervisor and 3 hard copies] 

 

Students who submit the final version and the 

supporting documents on or before 20 May[note], 

their graduation qualifications will be submitted for 

the University Senate’s approval in June.   

 

While for the students who submit the documents 

after the mentioned deadline, their graduation 

qualifications will be submitted in the next batch of 

University Senate Meeting.   




