Mestrado

Economia
Internacional
e
Estudos
Europeus
em

Open minds
for a better world

Localizado no centro de Lisboa, o
ISEG tem uma longa tradição e
experiência no ensino da Economia. O
Mestrado em Economia
Internacional e Estudos Europeus
tem como objectivos principais dar
uma formação complementar e
especializada nos domínios da
economia internacional (teórica e
aplicada, real e monetária) e
proporcionar um estudo das
características e tendências actuais
dos processos de integração
económica e de globalização.

6 razões para escolher
o Mestrado em

Economia
Internacional e
Estudos Europeus

“O ISEG foi a escolha certa ao
nível institucional, pois é um espaço
acolhedor, de fácil adaptação, e onde
existe uma elevada entreajuda. Em relação
ao Mestrado, este foi a escolha certa pelo
extraordinário corpo docente que lhe está
associado, que transmite com todo o gosto
os seus conhecimentos, incentivam a
desenvolver as nossas capacidades e nossa
autonomia, e também a aptidão de
confrontar os mais diversos obstáculos e
desafios académicos e superá-los com todo
o sucesso. ”
DARIYA MUTS
Estagiária

@ISEG Lisbon

CGD
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Neste mestrado pretende-se
dotar os alunos de
competências especializadas
e profissionalizantes nos
domínios da economia
internacional e das
instituições europeias,
adequando-se em particular a
interessados numa carreira
nas instituições comunitárias
e internacionais.

Este curso combina uma
abordagem multidisciplinar e
aberta às novas questões com
uma formação sólida nas
áreas fundamentais, visando
abrir caminho a uma
intervenção multifacetada e
com futuro na dinâmica
europeia e internacional, em
constante evolução.

Os alunos são provenientes
de diferentes países e
instituições de ensino, o que
promove a diversidade e
alarga a network individual.
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Este curso ajuda a
desenvolver uma cultura de
exigência, rigor e qualidade,
tornando-se um factor
diferenciador e de criação e
consolidação de
conhecimentos.
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O Mestrado em Economia
Internacional e Estudos
Europeus proporciona o
estudo aprofundado das
características e tendências
dos actuais processos de
internacionalização das
economias e das empresas no
contexto da globalização e da
integração regional.
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O Mestrado em Economia
Internacional e Estudos
Europeus promove o ensino
de competências
especializadas e
profissionalizantes nos
domínios da economia
internacional e da economia e
instituições europeias, a partir
de uma fundamentação sólida,
tanto teórica como aplicada.
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ano 1 · semestre 1

ano 1 · semestre 2

ano 2 · semestre 1

Economia Internacional

Economia e Finanças da UE

Economias Emergentes

Integração Económica

Gestão e Estratégias de
Internacionalização

Ética em Economia e Negócios
Internacionais

Instituições Internacionais e
Direito Comunitário

Optativa I

Métodos Quantitativos
Aplicados
Sistema Financeiro
Internacional
Teoria Económica

4
ano 2 · semestre 2
Trabalho Final de Mestrado
(Dissertação/Estágio/Projecto)

Métodos de Investigação em
Economia Internacional

Trabalho Final de Mestrado
(Seminário)

Políticas Comunitárias para
as Empresas

Optativa I
Unidades curriculares de outros
mestrados do ISEG

key
facts
INÍCIO:
Setembro
HORÁRIO:
Pós-Laboral
DURAÇÃO:
3 Semestres de Aulas
1 Semestre de Trabalho Final de Mestrado
LÍNGUA
Português
PROPINAS:
Alunos da UE: €5650
Aluno fora da UE: €7000
Coordenadores:
António Mendonça
Paula Fontoura
Vítor Magriço

10 razões para
estudar no ISEG
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O ISEG faz parte da
Universidade de Lisboa, uma
universidade líder de acordo
com o ranking de Xangai
(ARWU).

O ISEG pertence ao UNITE! University Network for
Innovation, Technology and
Engineering - uma rede que
visa promover a cooperação
entre instituições de ensino
superior na Europa.

O ISEG está localizado no
coração de Lisboa, uma
cidade europeia luminosa,
vibrante, multicultural e
cosmopolita.
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Os estudantes do ISEG têm
uma elevada taxa de
Empregabilidade.

O ISEG possui Centros de
Investigação de Alta
Qualidade.
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O ISEG está comprometido
com os United Nation's
Sustainable Development
Goals SDG’s para 2030.

Os estudantes do ISEG
beneficiam de um ambiente
Open Minded, com muitas
oportunidades de interagir
com os seus colegas e
professores.
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O ISEG possui uma grande e
diversificada rede de Alumni.

08
Os alunos e professores do
ISEG são regularmente
premiados, como por
exemplo, melhor Case Study,
melhor dissertação de
mestrado ou distinções em
projetos e concursos
internacionais.

ACREDITAÇÕES INTERNACIONAIS E PROTOCOLOS:

MEMBRO:

Inscrições:
www.iseg.ulisboa.pt/cursos/eiee
masters@iseg.ulisboa.pt
(+351) 213 925 900
ISEG
Rua das Francesinhas
1200-675 Lisboa · Portugal

O ISEG é acreditado pela
AACSB, apenas 5% das
escolas de negócios do
mundo possuem esta
acreditação.

