Mestrado

Gestão
de Recursos
Humanos
em

Open minds
for a better world

Localizado no centro de Lisboa, o
ISEG tem uma longa tradição e
experiência no ensino da Gestão. O
Mestrado em Gestão de Recursos
Humanos tem por objetivos
principais proporcionar aos alunos
os conhecimentos técnicos e
competências operacionais e
estratégicas para o desempenho
proficiente de funções nas áreas de
gestão de recursos humanos e
gestão de pessoas em ambientes
organizacionais.

6 razões para escolher
o Mestrado em
Gestão de Recursos

Humanos

@ISEG Lisbon

“O ISEG sempre foi a minha primeira
escolha. A proximidade com que fui
tratada pelos professores deu-me liberdade
para discutir os temas sob as mais variadas
perspetivas e inovar. O método de ensino e o
contacto que tive com convidados frequentes,
líderes de grandes empresas, deu-me uma visão
prática da gestão de recursos humanos. Ter um
orientador 100% dedicado e conhecedor do tema
que escolhi aprofundar foi dos maiores privilégios
que tive enquanto aluna. Hoje, enquanto gestora
de RH, reconheço ainda mais o mérito do
Mestrado no ISEG, que me preparou e me deu as
ferramentas certas para trabalhar nos projetos do
dia-a-dia.”

SOFIA TRÉVIA

Gestora de Recursos Humanos
Jerónimo Martins
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O Mestrado em Gestão de
Recursos Humanos procura
estimular o pensamento
crítico sistemático e dar
suporte para o exercício de
ações estratégicas de GRH.

Este curso visa dotar os
estudantes que o concluam
de um conjunto de
ferramentas em GRH e
contribuir dessa forma para
aumentar as suas perspetivas
de empregabilidade e
construir as suas carreiras.

O corpo docente é experiente
e tem uma ligação estreita
entre a vertente académica e
a realidade empresarial.

04
Ambiente de aprendizagem,
baseado em estudos de
casos, possibilitando a
ligação entre os conceitos e a
prática, contextualizada nos
desafios que as organizações
enfrentam na esfera nacional
e internacional.
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Os alunos são provenientes de
diferentes países e
instituições de ensino, o que
promove a diversidade e
alarga a network individual.

06
Este curso ajuda a
desenvolver uma cultura de
exigência, rigor e qualidade,
tornando-se um fator
diferenciador e de criação e
consolidação de
conhecimentos.
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plan
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ano 1 · semestre 1

ano 1 · semestre 2

ano 2 · semestre 1

Comportamento
Organizacional

Ética Empresarial

Aplicações em GRH

Gestão da Mudança

Direito do Trabalho e
Segurança Social

Estratégia e GRH
Formação e Desenvolvimento
Gestão do Conhecimento
Técnicas em GRH

4

Gestão de Equipas
Modelos de Gestão de
Competências, Avaliação e
Recompensas
Optativa I

Trabalho Final de Mestrado
(Dissertação/Projeto/Estágio)

Optativa II
Trabalho Final de Mestrado
(Dissertação/Projeto/Estágio)

Optativa I
Finanças para GRH
Modelos Organizacionais e GRH

ano 2 · semestre 2

Metodologia de Investigação

Sistemas de Informação para GRH

Optativa II
Análise de Dados em GRH
Gestão Transcultural da Diversidade
GRH na Administração Pública
International Human Resource
Management
Modelos de Criatividade e Inovação
Negociação e Conflito

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: €6750
Aluno fora da UE: €8150
Coordenadores:
Maria João Santos
Rita Martins de Sousa
Helena Jerónimo
RANKING:

Top 200 Best Masters in Human
Resources Management Global Ranking

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.

06

07

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.

05
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:
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Inscrições:
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(+351) 213 925 900
ISEG
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O ISEG é acreditado pela
AACSB, apenas 5% das
escolas de negócios do
mundo possuem esta
acreditação.

